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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di 

bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan 

ekonomi dan lingkungan. Bencana kekeringan adalah suatu peristiwa yang 

mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dimana kebutuhan air 

tetap atau bahkan meningkat akan tetapi persediaan/cadangan air tanah 

menurun, sehingga ketersediaan air tidak dapat mencukupi kebutuhan harian. 

(Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, 2007) 

Solopos.Com, 19 Agustus (2013) SUKOHARJO – Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukoharjo mulai 

mengidentifikasi daerah rawan kekeringan dan kebakaran lahan. Identifikasi 

itu dilakukan lantaran saat ini mulai memasuki musim kemarau. Kepala 

BPBD Sukoharjo. Suprapto, mengatakan terdapat tiga wilayah kecamatan di 

Kota Makmur yang rawan kekeringan dan kebakaran lahan. Tiga wilayah 

tersebut Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Nguter. Selain 

ketiga wilayah tersebut, sebagian desa di Kecamatan Tawangsari yang 

berbatasan dengan Kecamatan Weru Juga rawan kekeringan. BPBD 

merencanakan membuat master plan yang diantaranya berisi akan 

memetakan wilayah tersebut serta mengidentifikasi memperhitungkan 

kecepatan responsifikasi petugas pemadam kebakaran. 
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Sukoharjo-In News Online, 24 Oktober 2012 diberitahukan bahwa 

di Kecamatan Tawangsari yang terkena dampak bencana kekeringan 

adalah Desa Lorog, Watubonang, dan Pundungrejo. Daerah tersebut pantas 

menerima droping air bersih, karena meski air hujan sudah turun namun 

masih belum kembali seperti semula dan untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari masyarakat masih kurang. 

Latar belakang di atas mendasari munculnya pertanyaan 

Bagaimana konsep penanganan bencana kekeringan di Desa Lorog 

Kecamatan Tawangsari? Seberapa besar Tingkat Ancaman dan Risiko 

Bencana Kekeringan di Desa Lorog Kecamatan Tawangsari? Peranan apa 

yang sudah diberikan Pemerintah Desa terhadap Masyarakat Desa Lorog 

dalam menghadapi bencana yang mencerminkan Desa Tangguh Bencana? 

Peneliti mendiskripsikan dengan mengadakan penelitian tentang 

ketangguhan desa terkait peran yang diberikan pemerintah desa dan 

kesiapsiagaan masyarakat dalam hal menghadapi bencana kekeringan di 

Desa Lorog Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul 

penelitian ”PERAN PEMERINTAH DESA DAN KESIAPSIAGAAN 

MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA KEKERINGAN 

DI DESA LOROG KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN 

SUKOHARJO”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah penelitian dimaksudkan agar pembahasan tidak 

menyimpang dan terlalu melebar. Batasan masalah dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Ruang lingkup penelitian tentang Tingkat Ketahanan Desa terhadap 

bencana terkait Peran Pemerintah Desa Lorog.  

2. Bencana yang dikaji adalah Bencana Kekeringan Meteorologis meliputi 

Ancaman dan Risiko bencana. 

3. Ruang lingkup penelitian ini tentang Kesiapsiagaan Masyarakat Desa 

Lorog dalam menghadapi Bencana Kekeringan. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh beberapa 

rumusan masalah dalah penelitian ini sebagai berikut: 

1. Seberapa besar ketahanan Desa Lorog dalam menghadapi bencana terkait 

peran yang diberikan Pemerintah Desa? 

2. Bagaimana Tingkat Ancaman dan Risiko Bencana Kekeringan 

Meteorologis di Desa Lorog Kecamatan Tawangsari? 

3. Bagaimana Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Lorog dalam menghadapi 

Bencana Kekeringan? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat ketahanan Desa Lorog dalam menghadapi bencana 

terkait peran yang diberikan Pemerintah Desa. 

2. Mengetahui Tingkat Ancaman dan Risiko Bencana Kekeringan 

Meteorologis di Desa Lorog Kecamatan Tawangsari. 

3. Mengetahui Kesiapsiagaan Masyarakat Desa Lorog dalam menghadapi 

Bencana Kekeringan. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Memberikan sumbangan bagi ilmu sosial dan memperkaya khasanah ilmu 

geografi. 

2. Penentu langkah awal untuk pemerintah dalam mengayomi masyarakat, 

terutama dalam menangani bencana kekeringan. 

3. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap peranan pemerintah desa 

terhadap kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana kekeringan. 

 

 

 

 

 


