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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan segala sesuatu yang 

berada diatasnya seperti penduduk, flora, fauna, iklim, udara dan segala interaksi 

(Bintaro, 1979). Geografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai 

gejala-gejala alamiah yang terdapat dipermukaan bumi, meliputi gejala-gejala 

yang terdapat pada lapisan air, tanah, dan udara (atmosfer) yang berhubungan 

dengan kehidupan manusia. Juga mempelajari bentang alam (landscape) seperti 

bentuk lahan, jenis batuan, bahan pelapukan batuan, tanah, air, udara, tumbuh-

tumbuhan, hewan, dan laut (Maryani, 2006 ).  Sedangkan menurut (Hagget, 1983) 

Geografi merupakan pengetahuan yang mempelajari fenomena geosfer dengan 

menggunakan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kelingkungan, yaitu adanya interaksi 

antara manusia dengan lingkungan alam disekitar.  

Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang dapat kita rasakan sebagai 

gejala geografi. Perubahan cuaca, terjadinya pasang surut air laut, gempa bumi, 

banjir, perubahan penggunaan lahan, migrasi penduduk, serta perubahan jumlah 

penduduk merupakan suatu gejala geografi, namun banyak masyarakat 

memahami geografi dengan sangat sempit, identik hanya berisi gambaran peta 

bumi, padahal geografi adalah sebuah ilmu yang sangat luas. 
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Beberapa tahun terakhir ini Indonesia sering dilanda bencana banjir karena 

Indonesia berada diantara tiga lempeng besar dunia yaitu lempeng Indo Australia, 

lempeng Eurasia, dan lempeng Asia Pasifik. Akibatnya Indonesia sangat rentan 

terjadi bencana. Indonesia merupakan negara kepulauan atau maritim, yang 

memiliki iklim tropik dengan berbagai ragam ekosistem, sumber daya alam, 

sumber daya manusia, beragam budaya, suku, bahasa, agama, dan bencana. 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 

faktor alam atau faktor non alam, maupun faktor manusia, sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis (UURI 24/2007 pasal 1 butir 1). 

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, S dkk, 2008). 

Banjir sendiri dapat disebabkan oleh dua faktor antara lain faktor alam dan 

faktor manusia. Dimana faktor alam dapat berupa curah hujan yang sangat tinggi, 

lamanya hujan terjadi, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas 

drainase yang tidak memadai, serta pengaruh air pasang. Sedangkan faktor 

manusia dapat berupa perubahan kondisi daerah aliran sungai, kawasan kumuh 

yang terdapat di sepanjang sungai, pendangkalan aliran sungai karena masih 

banyak manusia yang membuang sampah di sungai, berkurangnya daerah resapan 
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air karena pembangunan pemukiman masyarakat, bendung dan bangunan banjir, 

rusak atau kurangnya infrastruktur pengendali banjir, serta perencanaan sistim 

pengendalian banjir yang tidak tepat. Kondisi topografi suatu daerah, kondisi 

tanah di wilayah tersebut, serta kondisi tutupan lahan juga memberikan pengaruh 

yang besar terhadap terjadinya bencana banjir. (Bisri Mustofa, 2010). 

 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. Maka untuk 

mengatasi serta mengurangi kerugian-kerugian tersebut maka diadakan suatu 

penanggulangan bencana yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana, penanggulangan bencana adalah 

serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan 

rehabilitasi. 

Banjir dapat merugikan manusia karena dapat mengakibatkan kerusakan-

kerusakan yang fatal terhadap harta benda dan sumberdaya lainnya. Namun banjir  

dapat juga memberi nilai manfaat bagi manusia yang antara lain banjir dapat 

mengembalikan kesuburan tanah, menyediakan air untuk irigasi tanaman dan 

perikanan, serta menyediakan cadangan air musiman untuk menopang kehidupan 

didataran-dataran kering. Adakalanya banjir merupakan fenomena alam semesta. 

Namun, tidak jarang manusia berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir, 

oleh karenanya kita perlu mengetahui kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani 

bencana banjir. 
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Perubahan cara pandang dari yang sebelumnya memandang 

penanggulangan bencana hanya pada tindakan setelah terjadinya bencana maka 

untuk saat ini usaha penanggulangan bencana memang harus dimulai sedini 

mungkin. Akan tetapi, pada saat ini telah bergeser menjadi penanggulangan 

bencana yang dimulai sejak sebelum terjadinya bencana, yaitu peningkatan 

kesiapsiagaan masyarakat dan upaya untuk mengurangi resiko bencana yang 

dimana upaya kesiapsiagaan bencana sangat dipengaruhi oleh suatu karakteristik 

sosial dan budaya masyarakat sehingga dapat dilihat tingkat kesiapan yang 

dimiliki oleh masyarakat di daerah rawan bencana dalam menghadapi 

kemungkinan bencana yang akan terjadi. 

Banjir menerjang Kelurahan Gandekan  pada Rabu, 22 Februari 2012 yang 

dimana Sebanyak 112 kepala keluarga (KK) dan 59 rumah di Kelurahan 

Gandekan, Jebres terkena dampak banjir. Daerah yang merupakan langganan 

banjir ini tergenang air setinggi 0,5-1 meter pada pukul 03.00-07.00 WIB. 

Kawasan yang paling banyak terkena banjir adalah RW II RT 01 dan 02. Ada 30 

rumah yang dihuni 60 kepala keluarga terendam banjir. Di RW IV RT 01. ada 14 

rumah dan 60 kepala keluarga yang terkena banjir. Sedangkan di RW V RT 02 

ada 15 rumah yang tergenang banjir. Dian Dewi Purnamasari (2012). 

Kelurahan Gandekan merupakan salah satu wilayah yang masuk ke dalam 

wilayah administrasi Kecamatan Jebres. Kelurahan Gandekan berada disebelah 

timur pusat kota dan juga pusat ekonomi Pasar Gede. Kelurahan Gandekan 

berbatasan dengan Kelurahan Sewu di sebelah timur, Kelurahan Sudiroprajan di 
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sebelah barat dan utara. Di sebelah selatan dan barat, wilayah Gandekan 

dikelilingi oleh sungai, yakni Kali Pepe. 

Kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir merupakan suatu aktivitas 

lintas sektor yang berkelanjutan. Kegiatan ini membentuk suatu bagian yang tak 

terpisahkan dalam sistem nasional yang bertanggung jawab untuk 

mengembangkan perencanaan dan program pengelolaan bencana. 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian di Kelurahan Gandekan, kecamatan Jebres, Kota Surakarta 

dengan judul Kesipasiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Banjir 

di Kelurahan Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Penelitian ini dilakukan karena Kelurahan Gandekan merupakan salah satu 

daerah di Kota Surakarta yang merupakan daerah rawan bencana banjir yang 

dimana Gandekan yang secara Geografis terletak berada di aliran Kali Pepe yang 

pada Februari 2012 tahun lalu daerah ini mengalami banjir bandang yang 

sebagian wilayahnya terkena banjir tersebut. 

Terlepas dari itu usaha pengendalian dan penanggulangan banjir pada 

suatu pihak dan perlakuan masyarakat terhadap lingkungannya di pihak lain akan 

memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap fenomena hujan-banjir-

bencana. pada tahap ini peneliti akan mencoba untuk mengidentifikasi tindakan 

yang perlu diambil untuk mengetahui seberapa besar potensi serta kesiapsiagaan 

masyarakat dikelurahan Gandekan dalam menghadapi bencana banjir.  
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C. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya suatu pembatasan masalah yang 

akan diteliti, agar masalah yang diteliti tidak terlepas atau melenceng dari suatu 

pokok masalah yang telah ditentukan. Adapun pokok permasalahan yang ada 

dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat 

dalam menanggulangi banjir di seluruh wilayah yang ada di surakarta terutama di 

Kelurahan Gandekan. Harus  dilakukan satu dan bertahap karena masih kurangnya 

kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap penanganan dan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana banjir. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap 

penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan 

penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka 

dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Seberapa besar tingkat kerentanan bencana banjir di Kelurahan Gandekan 

Kecamatan Jebres Kota Surakarta? 

b. Bagaimanakah kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Gandekan dalam 

menghadapi bencana banjir?  
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan bagian yang penting dari suatu penelitian, 

karena akan menentukan arah dari hasil penelitian secara terperinci. Adapun 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Mengetahui Seberapa besarkah kerentanan bencana banjir di Kelurahan 

Gandekan Kecamatan Jebres Kota Surakarta. 

b. Mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Gandekan dalam 

menghadapi bencana banjir. 

F. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan dapat memberikan sumbangan 

antara lain sebagai berikut: 

a. Mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang kesiapsiagaan 

dalam menangani suatu bencana banjir. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan 

bagi penelitian sejenis untuk selanjutnya. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dan melengkapi pengetahuan secara teoritis 

dan praktis berkaitan dengan pengetahuan tentang kesiapsiagaan dalam 

menangani bencana banjir. 

d. Hasil penelitian ini diharapkan agar masyarakat keluaran gandekan lebih 

siap dalam menangani bencana banjir. 
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