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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Banjir di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo 

merupakan banjir yang berasal dari meluapnya air sungai Bengawan Solo 

disebabkan oleh tingginya curah hujan dengan durasi yang cukup lama, tidak 

mampunya sungai untuk menampung air dalam jumlah banyak sehingga air 

meluap dan menuju ke pemukiman warga Desa Ngrombo. Peristiwa banjir 

menyebabkan kerugian harta benda dan dapat memungkinkan timbulnya 

korban jiwa atau juga dapat menimbulkan berbagai macam jenis penyakit yang 

berasal dari bencana banjir. Banyak factor-faktor penyebab banjir, Salah satu 

factor penyebab banjir adalah minimnya pengetahuan tentang pengurangan 

resiko bencana atau mitigasi Bencana, mitigasi bencana merupakan tindakan 

meminimalisir dampak dari bencana banjir, banyak aksi yang dapat dilakukan 

untuk meminimalisir bencana banjir, salah satunya adalah membuat tanggul di 

bantaran sungai atau membuat sumur resapan di daerah tersebut. 

Banyaknya kerugian yang dihasilkan dari dampak bencana banjir yang 

terjadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan bahaya bencana 

banjir serta dampaknya. Peran Pemerintah disini adalah membangun sarana 

dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk meminimalisir dampak dari 

bencana banjir, agar tidak adanya korban jiwa dan meminimalisir kerugian-

kerugian yang timbul karena bencana banjir yang terjadi di Desa Ngrombo. 
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Usaha pemerintah dalam menyadarkan warga adalah dengan cara 

sosialisasi melalui pendekatan-pendekatan dan bimbingan kepada seluruh 

warga tentang mitigasi bencana banjir dalam menghadapi bencana banjir yang 

terjadi di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Mitigasi 

bencana adalah usaha yang tepat dalam meminimalisir dampak dari bencana 

banjir yang terjadi, karena masyarakat Desa Ngrombo membutuhkan 

pengetahuan tentang bagaimana cara untuk memperkecil dampak-dampak jika 

terjadi bencana banjir yang datang secara tiba-tiba.  

Mitigasi bencana sendiri dilakukan melalui pembangunan fisik atau 

aturan serta melakukan upaya penyadaran atau pendidikan serta. Berdasarkan 

Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) No 4 

tahun 2008 telah membagi mitigasi bencana terdiri atas mitigasi struktural serta 

mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural dilakukan melalui upaya 

pembangunan fisik maupun sebuah pembangunan prasarana Masyarakat dalam 

hal pengurangan resiko bencana. Mitigasi non-struktural dilakukan melalui 

upaya penyadaran maupun pendidikan dalam mengurangi resiko bencana. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian dengan judul tentang “Mitigasi Bencana Banjir di Desa Ngrombo 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, antara lain ; 

1. Bagaimana bentuk-bentuk mitigasi struktural bencana banjir di Desa 

Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo ? 

2. Bagaimana mitigasi non - struktural bencana banjir di daerah penelitian 

tersebut ? 

3. Bagaimana tingkat kesiapan organisasi penanggulangan bencana banjir 

dalam menghadapi bencana di daerah tersebut. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengkaji dan mendiskripsikan mendeskripsikan tentang ; 

1. Bentuk – bentuk mitigasi struktural bencana banjir di Desa Ngrombo 

Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

2. Mitigasi non-struktural bencana banjir di daerah penelitian tersebut. 

3. Tingkat kesiapan organisasi penanggulangan bencana banjir di Desa 

Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, diantaranya; 

1. Manfaat Teoritis 

      Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu tentang ; 
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a. Bentuk – bentuk mitigasi bencana struktural Bencana banjir di Desa 

Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. 

b. Proses mitigasi non-struktural bencana Banjir di daerah penelitian tersebut. 

c. Kesiapan Organisasi Masyarakat tentang mitigasi bencana banjir di daerah 

tersebut. 

2. Manfaat Praktis 

      Secara praktis penelitin ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak, 

diantaranya ; 

a. Peneliti 

Peneliti mempunyai manfaat dalam penelitian ini, diantaranya; 

1) Dapat menambah wawasan dalam penanganan bencana 

banjir. 

2) Jika peneliti menjadi guru nantinya, Peneliti mengetahui 

bahwa mitigasi bencana dapat bermanfaat kepada 

Masyarakat. 

b. Pemerintah 

Pemerintah mempunyai manfaat dalam penelitian ini, diantaranya; 

1) Sebagai kajian untuk perencanaan wilayah berbasis 

kebencanaan. 

2) Sebagai data mitigasi bencana dalam pembangunan wilayah 

berbasis kebencanaan.  

c. Masyarakat 

Masyarakat mempunyai manfaat dalam penelitian ini, diantaranya; 
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1) Sebagai evaluasi mitigasi bencana banjir. 

2) Sebagai informasi dalam pengelolaan bencana banjir. 

 

E. Daftar Istilah 

Penegasan istilah dilakukan agar dapat mempermudah memahami serta 

menghindari kesalahpahaman dalam judul skripsi. 

Mitigasi bencana adalah mitigasi bencana merupakan sebuah upaya untuk 

mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran, dan 

peningkatan kemampuan Masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia 

nomor 24 tahun 2007). 

Banjir adalah dimana kejadian saat air menggenangi daerah yang biasanya 

tidak digenangi air dalam selanng waktu tertentu.banjir umumnya terjadi pada saat 

aliran air melebihi volume air yang dapat ditampung dalam sungai 

,danau,rawa,drainase,maupun saluran air lainnya pada selang waktu tertentu. 

(Krishna ,2008) 

 


