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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kota Surakarta terletak di tengah kota atau kabupaten di Karesidenan 

Surakarta yang merupakan kota besar di salah satu Propinsi Jawa Tengah. 

Kota Surakarta terdiri dari 5 Kecamatan dan 51 Kelurahan dengan luas 

wilayah 44,06 km².  Letak astronomis  110° 45' 15" dan 110° 45' 35" BT - 7° 

36' dan 7° 56' LS. Kota Surakarta merupakan wilayah dataran rendah dengan 

ketinggian ± 92 m dari permukaan laut. Hari hujan yang dilihat dari keadaan 

iklim kota Surakarta terbanyak pada bulan Desember dengan jumlah 24 hari. 

Sedangkan curah hujan sebesar 595 mm jatuh pada bulan Februari. Rata-rata 

curah hujan pada hari hujan terbesar pada Bulan Oktober sebesar 31.6 mm per 

hari hujan. (Surakarta Dalam Angka, 2007) 

Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta merupakan 

daerah perkotaan, sehingga tidak adanya lahan untuk pertanian, akan tetapi 

untuk peternakan dan perikanan masih tersedia lahan pekarangan. Kelurahan 

Nusukan merupakan Kelurahan yang berada di tengah perkotaan sehingga 

masyarakat di Kelurahan Nusukan memiliki ciri sebagaimana masyarakat 

perkotaan. Heterogenitas penduduk cukup tinggi, baik dari segi pendidikan, 

sosial, ekonomi, dan budaya. Kelurahan Nusukan memiliki jumlah penduduk 

sebanyak 29.264 jiwa. Pendidikan terakhir yang dimiliki masyarakat 

kelurahan Nusukan meliputi, tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 4.097 jiwa, 
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SLTP/Sederajat sebanyak 4.783 jiwa, SLTA/Sederajat sebanyak 9.268 jiwa, 

Diploma III/SM sebanyak 1.251 jiwa, Diploma IV/S1 sebanyak 1.980 jiwa, 

Strata 2 (S2) sebanyak 189 jiwa, Strata 3 (S3) sebanyak 18 jiwa.  

 Perekonomian secara global masyarakat Kelurahan Nusukan 

memiliki dukungan ekonomi dengan melalui produk-produk unggulan hasil 

industri untuk lebih menyejahterakan masyarakat. Produk dapat dipasarkan 

melalui pemasaran lokal maupun eksport sebagai terwujudnya keberadaan 

koperasi, KUBE, dana-dana hibah, stimulan dari APBN, APBD I dan APBD 

II berjalan dengan baik. Selain dari dukungan melalui produk-produk, 

perekonomian di Kelurahan Nusukan dapat dilihat dari jenis mata pencaharian 

diantaranya; buruh sebanyak 1.453 jiwa, guru atau dosen sebanyak 267 jiwa, 

karyawan sebanyak 6.783 jiwa, mengurus rumah tangga sebanyak 3.687 jiwa, 

pelajar/mahasiswa sebanyak 3.162 jiwa, PNS sebanyak 385 jiwa, TNI 

sebanyak 32 jiwa, POLRI sebanyak 26 jiwa, pensiunan/purnawirawan 

sebanyak 780 jiwa, wiraswasta sebanyak 2.221 jiwa, belum/tidak bekerja 

sebanyak 2.502 jiwa, lain-lain sebanyak 2.315 jiwa. Budaya masyarakat di 

Kelurahan Nusukan yaitu terdapatnya lembaga kemasyarakatan diantaranya; 

LPMK, PKK, Karang Taruna, Pokdarwis, Pambirowo, Paguyuban Lansia, 

RW, Priyo Utomo, Mitra Informasi, PSM, GSI, Catur Bina, dan PIKR. Setiap 

lembaga dilaksanakan secara rutin setiap bulan sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. Kelurahan Nusukan juga terdapat sarana Sosial Budaya 

diantaranya; PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA, SMK, Akademi. Dengan adanya 
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kelembagaan akan menambah pengalaman masyarakat dan membantu 

menciptakan paguyuban di Kelurahan Nusukan. 

Hujan yang mengguyur wilayah Solo atau Surakarta Raya, Jumat, 30 

Januari 2009 sore hingga malam mengakibatkan banjir. Puluhan wilayah 

tergenang, ratusan warga mengungsi. Hingga Sabtu, 31 Januari 2009 dini hari, 

banjir merata disemua wilayah Solo. PLN memadamkan aliran listrik di 

wilayah yang terkena banjir. Solo bagian barat banjir terjadi di Pajang, 

Laweyan, Baron, hingga Tipes. Pajang, Laweyan, banjir setinggi 2 meter. 

Demikian halnya di Kelurahan Laweyan, banjir menggenangi puluhan rumah 

yang ada di wilayah itu. Warga menyebut banjir Jumat malam, merupakan 

banjir terbesar sejak 30 tahun terakhir. Wargapun mengungsi ke tempat yang 

lebih tinggi termasuk barang-barang berharga milik mereka ikut diungsikan. 

Air juga menggenangi ruas-ruas jalan di kawasan Baron dan Tipes di Jl dr 

Radjiman, mulai Baron hingga perempatan Pasar Kembang ditutup karena 

tergenang air. Ketinggian air yang menggenangi rumah di Baron mencapai 

dagu orang dewasa sehingga warga diungsikan. Banjir juga terjadi di Sumber, 

Kadipiro, Nusukan, dan Banjarsari. Luapan air Kali Komplang menggenangi 

rumah warga yang ada di sekitar sungai. Air yang menggenangi rumah warga 

mencapai 1 meter. Warga mengungsi ke rumah-rumah tingkat milik tetangga 

mereka. Luapan Kali Anyar depan Terminal Tirtonadi menggenangi 

perumahan yang ada di kawasan itu. Kawasan Surakarta bagian timur seperti 

kawasan Jagalan, Kampung Sewu, Pucangsawit, Jebres, Gandekan, Sangkrah, 

Semanggi, Joyotokan yang merupakan daerah langganan banjir juga terendam 
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air. Ketinggian hingga 2 meter. Ratusan warga diungsikan ke tanggul dan 

posko yang telah didirikan. Solo Banjir, Warga mengungsi, Sabtu, 31 Januari 

2009. (http://www.solopeduli.com/berita-solopeduli-74-solo-banjir-warga-

mengungsi.html) 
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Menurut Krishna S. Pribadi (2008) bencana merupakan peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, maupun 

dampak psikologis. Prioritas aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah 

pentingnya pengetahuan, inovasi, pendidikan untuk membangun budaya 

keselamatan dan ketahanan pada semua tingkat. (Siti Irene Astuti 

Dwiningrum, Muhsinatun Siasah, Dyah Respati, Sujoko. 2010). Untuk 

menghindari atau mengurangi dampak akibat bencana, perlunya pengelolaan 

bencana. Dimana pengelolaan bencana terdiri dari pencegahan/mitigasi, 

kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi pada tahap setelah 

bencana. Mitigasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi dampak 

yang disebabkan oleh terjadinya bencana. Tindakan mitigasi terdiri dari 

mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Mitigasi struktural adalah 

tindakan untuk mengurangi atau menghindari kemungkinan dampak bencana 

secara fisik. Mitigasi non struktural adalah tindakan terkait kebijakan, 

pembangunan kepedulian, pengembangan pengetahuan dan peraturan. (Dr. Ir. 

Krishna S. Pribadi, Ir. Engkon K. Kertapati, Dr. Diah Kusumastuti, Dr. 

Hamzah Latief, Dr. Hendra Grandis, Dr. Eng. Imam A. Sadisun, Dr. 

Soebagiyo Soekarnen, Dr. Harman Ajibowo, Retno Dwi, Ayu Krisnha 

Juliawati, Farah Mulyasari, Novya Ekawati, Bayu Novianto. 2008) 
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Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta memiliki 

letak yang berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang bernama 

Kali Anyar. Dimana Kali tersebut merupakan saluran dari DAS Boyolali yang 

menyebabkan Kelurahan Nusukan mengalami bencana banjir kiriman, 

sehingga banjir masuk kepemukiman warga di Kelurahan Nusukan. Selain itu, 

di Kelurahan Nusukan memiliki wilayah yang berpotensi terkena banjir lokal 

diantaranya; Kampung Tapen, Kampung Praon, Kampung Minapadi, dan 

Kampung Nayu Timur. Karena wilayah tersebut memiliki dataran rendah dari 

kerendahan yang dimiliki Kelurahan Nusukan itu sendiri. Banjir yang terjadi 

di kampung yang berpotensi banjir tersebut karena adanya hujan secara 

menerus dan saluran air yang tidak dapat menampung volume air, sehingga air 

meluap kedataran. Demikian peristiwa ini dapat terjadi dengan kondisi 

tertentu, maka dengan peristiwa yang terjadi tersebut diperlukannya 

pencegahan atau pengelolaan bencana banjir dengan tepat seperti tindakan 

mitigasi bencana banjir. Guna melindungi masyarakat dan lingkungan yang 

tangguh bencana. 

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “MITIGASI BENCANA BANJIR DI 

KELURAHAN NUSUKAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA 

SURAKARTA”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi berbagai 

masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana bentuk-bentuk mitigasi struktural bencana banjir di Kelurahan 

Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta? 

2. Bagaimana bentuk-bentuk mitigasi non struktural bencana banjir di 

Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui bentuk-bentuk mitigasi struktural bencana banjir di Kelurahan 

Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

2. Mengetahui bentuk-bentuk mitigasi non struktural bencana banjir di 

Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengaruh ilmu 

pengetahuan dalam pendidikan geografi, terutama di bidang pendidikan 

mitigasi bencana khususnya tentang bentuk-bentuk mitigasi bencana banjir 

baik struktural maupun non struktural pada masyarakat di Kelurahan 

Nusukan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan, selain itu dapat membantu menambah pengalaman di 

lapangan dalam hal mitigasi bencana banjir untuk pengurangan risiko 

bencana, sehingga dengan memiliki pengalaman di lapangan dan 

wawasan dapat diterapkan dan disalurkan peneliti jika peneliti menjadi 
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pendidik. Selain itu menjadikan peneliti sebagai masyarakat tangguh 

bencana. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah 

dalam upaya pengkajian perencanaan wilayah serta sebagai data 

mitigasi bencana dalam pembangunan wilayah berbasis kebencanaan. 

c. Masyarakat 

Penelitian ini dilaksanakan untuk membantu memberikan 

informasi tentang mitigasi bencana, khususnya mitigasi bencana banjir 

di Kelurahan Nusukan. Selain itu membantu meningkatkan partisipasi 

masyarakat dalam masyarakat tangguh bencana. 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dilakukan agar lebih memudahkan serta menghindari 

kesalah pahaman pengertian dalam judul skripsi. 

1. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi  ancaman bencana. (UURI No. 24 

tahun 2007 Pasal 1) 

2. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatan sistematis 

untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. 

PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi 

terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun 

bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan. (BNPB, 2012) 
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3. Pengelolaan bencana merupakan ilmu pengetahuan yang terkait dengan 

upaya untuk mengurangi risiko, yang meliputi tindakan, persiapan, 

dukungan, dan membangun kembali masyarakat saat bencana terjadi. 

(Krishna S. Pribadi, 2008) 

4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 

baik oleh faktor manusia maupun faktor alam sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda, maupun dampak psikologis. (Krishna S. Pribadi, 2008) 

5. Banjir adalah suatu kejadian saat air menggenangi daerah yang biasanya 

tidak digenangi air dalam selang 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 S. Pribadi, dkk. 2008) 

6. Masyarakat dalam bahasa Inggris disebut society, asal katanya socius yang 

berarti kawan. Adapun kata “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yaitu 

syirk, artinya bergaul. Para ahli seperti Maclver, J.L. Gillin, dan J.P. Gillin 

sepakat, bahwa adanya saling bergaul dan interaksi karena mempunyai 

nilai-nilai norma-norma, cara-cara, dan prosedur yang merupakan 

kebutuhan bersama, sehingga masyarakat merupakan kesatuan hidup 

manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu, yang 

bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Moenandar 

soelaeman, 2009) 


