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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Bencana alam meliputi banjir, tanah longsor, tsunami, angin topan, 

gempa bumi, angin puyuh dan gunung meletus, sedangkan bencana yang 

terjadi karena ulah manusia antara lain kebakaran hutan, kerusakan ekologi, 

dan radiasi dari bahan kimia (Srinivas, 1996). 

Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang terjadi di 

Indonesia. Fenomena alam ini disebabkan faktor alam dan manusia, faktor 

alam salah satunya curah hujan yang tinggi dan faktor manusia adalah 

rusaknya ekologi. Akhir Tahun 2012 hingga saat ini di Tahun 2013, hujan 

yang berintensitas tinggi telah mengguyur di berbagai tempat di Indonesia. 

Bencana banjir yang terjadi tahun tahun terakhir ini banyak melanda di 

sebagian kota – kota di Indonesia antara lain kota solo. 

Banjir yang terjadi di kota solo diakibatkan oleh intensitas curah hujan 

yang tinggi hingga menyebabkan Sungai Bengawan Solo meluap. Sungai 

Bengawan Solo merupakan sungai terbesar di Pulau Jawa mempunyai luas 

DAS sekitar 16.000 km² dan panjang sungai 600 km.Sungai ini mengalir 

melewati dua provinsi yaitu Provinsi Jawa dan Provinsi Jawa 

Timur(Budiharja Darjanta, 2009 : 31). 

Meluapnya Sungai Bengawan Solo tersebut mengakibatkan 

kecamatan–kecamatan di Solo terendam banjir. Salah satunya Kecamatan 
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tersebut adalah Kecamatan Pasar Kliwon,tetapi tidak di semua Kecamatan 

Pasar Kliwon yang terkena banjir melainkan hanya di Kelurahan Sangkrah 

dan Semanggi (Joglosemar,06 januari 2013). 

Banjir yang di akibatkan dari luapan Sungai Bengawan Solo ini 

mengepug di kelurahan sangkrah khususnya di kampung ngepung.Di 

kelurahan sangkrah sudah terjadi banjir besar di tahun 2007. Kelurahan 

sangkrah terletak di bagian timur Kota Solo, dengan batas Kali Pepe di 

selatan dan Bengawan Solo di sebelah Timur. 

Menurut keterangan mantan ketua RT Kepung, Sangkrahyang saya 

temui mengatakan bahwa banjir yang sering terjadi di kelurahan sangkrah ini 

sudah menjadi langganan banjir setiap tahunnya. Danpemerintah sudah 

beritikat baik untuk menentaskan masyarakat dari bencana banjir, salah 

satunya melakukan kegiatan sosialisasi mengenai bersih sungai tetapi hal ini 

hanya di lakukan saat itu pula saja. Serta memberikan pengarahan bahwa 

masyarakat sangkrah tidak diperbolehkan untuk tinggal di daerah bantaran 

sungai. 

Pemerintah pun juga sering mengadakan pertemuan–pertemuan dengan 

LSM (Lembaga Swadaya Pemeritah) dan melibatkan masyarakat mengenai 

mitigasi bencana, tetapi masyarakat kurang memperdulikannya. Berbagai cara 

sudah dilakukan oleh pemerintah tetapi tidak ada partisipasi masyarakat 

untuk mewujudkan kota Solo yang bebas banjir ungkap mantan ketua RT. 

Sesuai observasi yang saya lakukan disana dapat melihat dan memperhatikan 

bahwa masyarakat disana benar-benar tidak turut serta atau partisipasi dapat 
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di buktikan bahwa masyarakat sekitar masih banyak yang membuang sampah 

di sungai dan limbah industri disungai . 

Tetapi kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk 

mewujudkan program pemerintah itu masyarakat pun tidak mau 

menghiraukannya.Karena mereka merasa nyaman dengan tempat tinggal 

yang mereka tempati sekarang. 

Partisipasi yang kurang pada masyarakat tentu akan menjadi 

penghambat proses penangulangan dan mitigasi bencana banjir di Kelurahan 

Sangkrah tersebut.Karena penangulangan bencana banjir tidak menjadi 

tanggung jawab dari pihak pemerintah atau lembaga –lembaga terkaitsaja , 

tetapi sangat di butuhkan bantuan atau partisipasi masyarakat untuk 

mewujudkan program-program perintah tersebut. 

Bintarto (1977) mengemukakan bahwa pengaruh aktivitas masyarakat 

di pengaruhi oleh kelompok sosial dengan melihat kelompok sosial yang 

menitik beratkan pada keadaan lingkugan alam dan kelompok sosial serta 

kelompok ekonomi.Maka dari pernyataan itu keselarasan antara masyarakat 

dan alam harus saling menjaga agar tidak terjadi bencana. 

Dalam meningkatkan mitigasi bencana banjir harus melibatkan 

partisipasi masyarakat khususnya masyarakat setempat, tanpa adanya 

partisipasi masyarakat yang mendukung maka program mitigasi bencana itu 

tidak akan pernah terwujud. Masalah yang ada di Kelurahan Sangkrah ini 

merupakan permasalahan yang kompleks dan saling mempunyai keterkaitan. 
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Masalah yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat dalam 

mitigasi bencana yang begitu kompleks untuk di telaah. Partisipasi 

masyarakat yang dapat di telaah adalah yang berhubungan dengan 

keterlibatan mental dan emosional, inisiatif serta tanggung jawab masyarakat 

dalam perencanaan, pelaksanaandan pemantauan – pamantauan dalam 

melakukan mitigasi bencana. Persepsi masyarakat yang dikaji berkenaan 

dengan partisipasi terbatas pada pengertian, interpretasidan tanggapan 

masyarakat terhadap mitigasi bencana banjir.Kemudian sikap masyarakat 

yang di kaji berhubungan dengan partisipasi terbatas pada sikap masyarakat 

terhadap program kebersihan lingkungan. 

Kebersihan lingkungan merupakan salah satu usaha mitigasi 

bencana.Mitigasi bencana merupakan hal yang sangat penting dalam 

melakukan kegiatan sebelum terjadinya bencana yang diharapkan agar dapat 

mengurangi dampak atau resiko bencana banjir. Mitigasi bencana di lakukan 

dengan menggunakan dua cara yaitu dengan struktural dan non struktural. 

Struktural dengan upaya teknis, baik alam maupun buatan yang menyangkut 

sarana dan prasarana dalam mitigasi.Sedangakan non struktural merupakan 

upaya non teknis yang menyangkut penyesuaian dan pengaturan tentang 

kegiatan manusia dalam upaya mitigasi maupun upaya lainnya. 

Untuk mengatasi becana harus dilakukan mitigasi yang komperhensif 

yang melibatkan stuktural (pembuatan prasarana dan sarana pengendali) dan 

non stuktural yang harus melibatakan intansi terkait. Seberapa pun upaya 

tidak akan membebaskan bencana secara mutlak. Oleh karena itu kunci 
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keberhasilan sebenarnya adalah keharmonisan antara manusia/masyarakat 

dengan alam lingkungan (Pratikto, 2005). 

. Untuk lebih mengenal tentang Sangkrah, berikut ini penjelasan dari 

tiga aspek yaitu: 

1. Aspek fisik 

Secara geografis wilayah Kelurahan Sangkrah berada antara 110° 49' 

37" BT dan 7° 35' 35" LSwilayah Sangkrah masuk dalam anggota 

kelurahan Surakarta dengan batas-batas sebagai berikut : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kalurahn Gandekan, Jebres,  

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kedung Lumbu, 

c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, 

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kedung Lumbu. 

  Sangkrah adalah salah satu kelurahan di kecamatan Pasar Kliwon 

yang berada paling selatan di kota Surakarta yang berbatasan dengan 

kelurahan Kedung Lumbu. Wilayah ini memiliki luas 45,20 Ha yang 

secara umum berupa dataran rendah dengan ketinggian 92 m dpl dan 

kemiringan tanah 0 – 40
o
. Jenis tanah di wilayah ini berupa tanah liat 

berpasir termasuk Regosol Kelabu dan Alluvial. 

2. Aspek sosial 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kecamatan Surakarta Dalam 

angka 2011 Sangkrah adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk 

sebesar 13.110 jiwa dengan dengan jumlah penduduk laki – laki 
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sebanyak 6.572 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.538 

jiwa dari umur 0 – 60 tahun keatas dari klasifikasi 5 tahunan. 

Tabel 1.1 

Banyaknya Penduduk Menurut Kelompuk Umur danJenis 

kelaminKelurahan Joyotakan Tahun 2013 

 

Kelompok Umur 

( Tahun ) 

Laki - Laki Perempuan Jumlah 

( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

0 – 4 402 378 780 

5 – 9 528 491 1.019 

10 – 14 512 494 1.006 

15 – 19 538 490 1.028 

20 – 24 525 508 1.033 

25 – 29 468 418 886 

30 – 39 1.341 1.294 2.635 

40 – 49 961 952 1.913 

50 – 59 721 771 1.492 

>60 576 742 1.316 

JUMLAH 6.572 6.538 13.110 

Sumber : Monografi Kelurahan Sangkrah tahun 2013 

Sekitar 1.166 buruh bangunan dan 3.566 karyawan. Untuk lebih jelas 

lihat tabel 1.2 dibawah ini : 
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Tabel 1.2 

Mata Pencaharian Kelurahan Sangkrah Tahun 2013 

Umur 17 tahun keatas 

 

No Status Pekerjaan Jumlah  Persen 

(%) 

1 Belum bekerja/tidak bekerja 531 5,98% 

2 Buruh 1.165 13,11% 

3 Guru / Dosen 79 0,89% 

4 Karyawan 3.566 40,14% 

5 Mengurus Rumah Tangga 1.375 15,15% 

6 Pelajar / Mahasiswa 1.179 13,28% 

7 PNS 91 1,02% 

8 TNI 7 0,07% 

9 POLRI 9 0,11% 

10 Pensiunan 119 1,34% 

11 Wiraswasta  1.272 14,33% 

12 Lain – lain 531 5,98% 

Jumlah  8.883 100% 

 

Sumber : Laporan Monografi Dinamis Kelurahan Sangkrahtahun2013 

Dari beberapa aspek tersebut dapat pengukuran partisipasi dapat 

melibatkan beberapa variabel yang mempengaruhinya antara lain lokasi 

tempat tinggal warga di bantaran sungai, tingkat pendapatan warga, tingkat 

pendidikan warga. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil judul 

“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR 

DI KELURAHAN SANGKRAH,KECAMATAN PASAR KLIWON, 

SURAKARTA”. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan, 

masalah-masalahnya dapat diidentifikasi sebagai berikut : 
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1. Bahwa dikelurahan sangkrah menjadi langganan banjir di tiap tahunnya. 

2. Intensitas curah hujan yang tinggi menjadi faktor terjadinya banjir. 

3. Luapan Sungai Bengawan Solo yang menjadi penyebab terjadinya banjir 

di kelurahan sangkrah. 

4. Faktor alam dan manusia yang menjadi penyebab terjadinya banjir. 

5. Partisipasi mayarakat sangat berpengaruh terhadap tindakan mitigasi 

bencana. 

6. Adanya lokasi tempat tinggal penduduk yang mempengaruhi partisipasi 

masyarakat terhadap mitigasi. 

7. Adanya faktor tingkat pendapatan masyarakat yang mempengaruhi 

partisipasi masyarakat terhadap mitigasi. 

8. Adanya faktor tingkat pendididkan masyarakat yang dapat mempengaruhi 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi.  

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masakah dan identifikasi masalah, maka 

pembatasan masalah dapat dibatasi sebagai berikut : 

1. Lokasi tempat tinggal penduduk di daerah bantaran sungai mengenai 

partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana banjir di kelurahan 

Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon. 

2. Kaitan pendapatan masyarakat dengan mitigasi bencana banjir di 

Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon. 
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3. Kaitan pendidikan masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir di Kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon. 

 

D. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah di kemukakan, maka 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana hubungan antara lokasi tempat tinggal penduduk di daerah 

bantaran dengan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir? 

2. Bagaimana hubungan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan 

partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir? 

3. Bagaimanahubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan 

partisipasi mitigasi bencana banjir? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat menentukan 

tujuan penelitian yaitu : 

1. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir 

berdasarkan lokasi tempat tinggal. 

2. Mengetahui hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir dengan tingkat pendapatan. 

3. Mengetahui hubungan antar tingkatpartisipasi masyarakat dalam mitigasi 

bencana banjir dengan tingkat pendidikan. 
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F. MANFAAT PENELITIAN 

Setiap penelitian diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak yang 

terkait.Dengan adanya penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam 

mitigasi bencana banjir di kelurahan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon 

Surakarta, diharapkan kegunaan yang akan diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai sumbangan bagi ilmu sosial, khususnya ilmu geografi. Penelitian 

ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu geografi baik bagi ilmu 

murni ataupun ilmu pendidikan. 

2. Dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang ingin 

memanfaatkan dan mendapatkan informasi dari hasil penelitian ini. 

3. Dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi instansi atau lembaga yang 

berkompeten, terutama bagi pemerintah daerahdan badan penangulangan 

bencana daerah setempat. 

4. Sebagai referensi biro skripsi pendidikan geografi di lingkup UMS,agar 

setelah penelitian melakukan penelitian ini muncul penelitian-penelitian 

baru sehingga dapat menumbuhkan inovasi khususnya dalam studi 

geografi. 

  


