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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Syaiful Kholid (2013), dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Geogrfi-

Pemahaman Paradigma Geografi Sejati” tertulis bahwa secara etimologi, “Geografi” 

berasal dari dua akar kata Yunani, yaitu “Geo” yang berarti bumi (earth), dan 

“Graphen” atau “Graphos” yang berarti penguraian atau pencitraan (todescribe). 

Dengan demikian, geografi adalah ilmu yang menguraikan atau mencitrakan keadaan 

bumi. 

Istilah “Geografi” sudah dikenal mulai zaman Yunani kuno, telah mendapat 

berbagai nama diberbagai Negara, seperti di bahasa Belanda disebut Aardrijkunde, 

bahasa Inggris dikenal dengan nama Goegraphy, dan bahasa Yunani dinamakan 

Geographia. 

Drs. Marhadi S.K, M.Si (2014),  dalam bukunya yang berjudul “Pengantar 

Geografi Regional”, tertulis bahwa secara harfiah, Geografi berarti deskripsi tentang 

bumi. Jadi, Geografi merupakan ilmu yang menggambarkan tentang keadaan bumi. 

 Preston E. James (1959), berpendapat bahwa Geografi adalah suatu bidang 

studi yang menelaah sifat-sifat dari tempat yang khusus, yang terdapat diatas 

permukaan bumi. 

Menurut Bintarto (1977), dalam bukunya yang berjudul “Geografi Sosial”, 

mengatakan definisi geografi. Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang menciterakan 

(to describe), menerangkan sifat-sifat bumi, serta menganalisis gejala-gejala alam dan 

penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan, dan berusaha 

mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. 
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Definisi ini derivisi oleh Bintarto (1986) dalam bukunya yang berjudul 

“Urbanisasi dan Permasalahannya”, mengatakan bahwa geografi mempelajari 

hubungan kausal gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi, 

baik yang fisikal maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya, 

melalui pendekatan keruangan, ekologikal, dan regional untuk kepentingan program, 

proses, dan keberhasilan pembangunan. 

Obyek kajian dari studi Geografi adalah suatu wilayah dengan segala isi dan 

kejadian, serta proses yang menyertainya. Studi Geografi meninjau bagaimana 

dampak yang di timbulkan oleh gejala tersebut, baik yang bersifat alami, maupun 

binaan. 

. Syaiful Kholid (2013), dalam buku karyanya yang berjudul “Pengantar 

Geografi – Pemahaman Paradigma Geografi Sejati”, tercantum bahwa Obyek formal 

studi Geografi adalah obyek kajian yang muncul karena cara pandang terhadap 

keberadaan obyek material dalam suatu wilayah. Obyek formal Geografi meliputi 

sikap, kesadaran, dan perilaku penduduk suatu wilayah terhadap fenomena fisikal 

serta sosial dengan menggunakan pendekatan spasial dengan sudut pandang ekologi 

manusia dan kompleks regional. 

Drs. Marhadi, SK.,M.Si, (2014), dalam bukunya yang berjudul “Pengantar 

Geograqfi Regional”, tertulis bahwa obyek material Geografi merupakan fenomena 

geosfer yang terdiri dari litosfer, pedosfer, hidrosfer, atmosfer, dan antroposfer. 

Daldjoeni (1982), dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Geografi” 

tertulis bahwa Ruang lingkup Geografi berupa muka bumi dan kehidupan manusia 

dengan segala aktifitasnya. Ruang lingkup Geografi tidak dapat dipisahkan dari ketiga 

komponen, yaitu komponen fisik, manusia, dan aktivitasnya, ketiga komponen ini 
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dijabarkan dalam suatu penyebaran, reaksi, dan kronologi yang terjadi dalam 

lingkungan hidup. 

 

Hakekat Geografi. 

Daldjoeni, (1982), dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Geografi”, 

tercantum bahwa Geografi jika diperiksa sampai bagian-bagiannya akan 

menimbulkan kesan yang bermacam-macam, sehingga muncul aneka gagasan 

tentang hakekatnya. Dibawah ini dideretkan enam jenis hakekat dari Geografi: 

1. Geografi sebagai ilmu pengetahuan bio-fisis. 

Ini berlaku apabila yang dipelajari itu geografi fisis dan geografi biotis 

yang mendasari telaah atas seluk beluk tanah. 

2. Geografi sebagai relasi timbal balik manusia alam. 

Ini berlaku apabila yang dibahas itu topik-topik dalam geografi sosial, 

seperti pengangguran, migrasi, dan kelaparan. 

3. Geografi sebagai ekologi manusia. 

Disini telaah adaptasi manusia terhadap habitatnya dan biomanya. 

Manusia tidak sekedar diakui sebagai makhluk dari dunia fisis-biotis yang 

melingkupinya, tetapi juga sebagai suatu kekuatan yang khusus. Setiap 

masyarakat memiliki cara-cara adaptasi yang diwariskan turun-temurun dan 

sementara itu terus saja dikembangkan. Ekologi manusia sayangnya lebih 

mengutamakan relasi manusia dengan lingkungan alamnya, tetapi kurang 

memperhatikan adanya saling pengaruh antara wilayah yang satu dengan yang 

lain. 
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4. Geografi sebagai telaah bentang alam (Land-scape study). 

Disini bidang Geomorfologi yang dikupas secara mendalam, misalnya 

daerah karst, pantai yang datar, pegunungan lipat. 

5. Geografi sebagai telaah tentang sebaran gejala alam atau gejala sosial tertentu. 

Misalnya geografi gunung berapi, geografi tanah gambut, geografi 

kelaparan. 

6. Geografi sebagai teori tentang ruang bumi (Earth space theory). 

Disini dibicarakan adaptasi keruangan manusia didalam ia berperilaku 

secara spatial, misalnya di kota-kota yang makin padat penduduknya. 

 

Penduduk yang bertempat tinggal disekitar sungai tidak dapat dipisahkan dari 

faktor sosial dan ekonomi penduduk itu sendiri. Dari segi ekonomi, dapat dilihat 

bahwa kebanyakan penduduk yang bertempat tinggal di bantaran sungai merupakan 

penduduk yang mempunyai tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dari segi sosial, 

dapat dilihat bahwa penduduk disekitar sungai merupakan penduduk yang mempunyai 

tingkat sosial menengah ke bawah pula. 

Ditinjau dari segi tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, serta keterampilan 

yang dimiliki, penduduk yang bertempat tinggal di sekitar sungai masih tergolong 

menengah ke bawah. Faktor penggunaan lingkungan berperan terhadap pola 

pemanfaatan sungai oleh penduduk dalam hal kegiatan sosial maupun ekonominya. 

Permasalahan sungai oleh penduduk terjadi pula didaerah pinggiran kota Surakarta, 

tepatnya didaerah Joyotakan. Melihat dari segi lokasinya, daerah Joyotakan 

merupakan daerah yang berpotensi untuk terjadinya bencana banjir, karena daerahnya 

berada di pinggiran sungai Bengawan Solo, dan banjir pun pernah melanda daerah ini 

pada tahun 2007, dan bencana banjir tersebut sangat berpeluang besar untuk kembali 
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terulang jika tidak ada perbaikan dari masyarakat didaerah tersebut, masyarakat 

sekitar, dan tentunya pemerintah apabila tidak ada perhatian atas masalah banjir 

tersebut. 

Kehidupan penduduk yang tinggal disekitar sungai menarik untuk diteliti lebih 

dalam. Keberadaan sungai yang berada di utara dan selatan Kelurahan Joyotakan, 

menjadi ancaman yang selalu menghantui penduduk Joyotakan yang bermukim 

dipinggir sungai, dan ini yang menjadikan peneliti memiliki ide pemikiran untuk 

menggali informasi lebih dalam tentang penyebab, dan yang dilakukan oleh aparatur 

Kelurahan dan warga Joyotakan dalam menghadapi bencana banjir di Joyotakan. 

Sistem pemerintahan didaerah selain diselenggarakan atas dasar asas 

desentralisasi dan dekonsentrasi, juga didasarkan atas asas pembantuan. Ini berarti 

bahwa daerah selain diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri (otonomi) dalam batas-batas yang diizinkan Undang-Undang. 

Daerah juga diberi wewenang dan tugas untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan 

Pemerintah pusat dan membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat di daerah. 

Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan, “Daerah Indonesia akan dibagi 

dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih 

kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonomi atau bersifat administrasi belaka, 

semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang”. 

Menurut Undang-Undang tahun 1974 Nomer 5, penyelenggaraan 

pemerintahan didaerah didasarkan pada asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan 

asas tugas pembantuan : 

1. Desentralisasi adalah Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah (pusat) 

atau daerah tingkat (dati) atasannya kepala daerah, menjadi urusan rumah 

tangganya sendiri (pemencaran kekuasaan). 
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2. Dekonsentrasi adalah Pelimpahan wewenang dari pemerintah (pusat) atau kepala 

wilayah atau kepala instansi verifikasi tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya 

didaerah. 

3. Tugas pembantuan adalah Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang ditegaskan kepada pemerintah daerah, tingkat atasnya dengan 

kemajuan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.  

 

Uraian peran aparatur Kelurahan adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Kelurahan. 

Tugas : 

Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan 

ketertiban umum, serta melaksanakan urusan pemerintahan yang di limpahkan 

oleh Bupati. 

 Fungsi : 

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan. 

b. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan. 

c. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 

d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 

2. Sekretaris Kelurahan. 

Tugas : 

Membantu Lurah melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi 

administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, 

evaluasi, dan pelaporan. 
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Fungsi : 

a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah. 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang 

telah ditetapkan oleh Lurah. 

c. Pelaksanan pengurusan surat-menyurat dan kearsipan. 

d. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian. 

e. Pengelolaan administrasi keuangan. 

f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan Kelurahan. 

g. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu, dan acara 

kedinasan lainnya diluar kegiatan yang telah tercakup dalam seksi lain. 

3. Kepala Urusan Pemerintahan. 

Tugas : 

Membantu Lurah melaksanakan pembinaan pemerintahan, Kelurahan, dan 

pembinaan rukun warga. 

 Fungsi : 

a. Penyusunan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan. 

b. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan Kelurahan. 

c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan. 

d. Pengumpulan, dan pengolahan data administrasi pemerintahan. 

e. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Umum. 

f. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan 

Kelurahan. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 
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4. Kepala Urusan Ekonomi Pembangunan. 

Tugas : 

Membantu Lurah dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan ekonomi 

pembangunan, koperasi, dan UMKM, serta pembangunan partisipasi 

masyarakat. 

 Fungsi : 

a. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan. 

b. Pelaksanaan fasilitas kegiatan ekonomi pembangunan serta swadaya masyarakat. 

c. Perencanaan pembangunan fisik, baik program Kelurahan, atau atas prakasa 

masyarakat. 

d. Pelaksanaan pembinaan terhadap koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan mikro 

formal, maupun lembaga keuangan pembiayaan formal. 

e. Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup. 

5. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat. 

Tugas : 

Membantu Lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan program, dan 

melaksanakan pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat. 

Fungsi : 

a. Penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 

b. Pemberian pelayan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan. 

c. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 

d. Pengkoordinasian upaya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 

e. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. 
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f. Pelaksanaan pemberian pelayanan terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat 

dan kesejahteraan rakyat. 

6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

Tugas : 

 Membantu Lurah melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 

umum, serta pembinaan perlindungan masyarakat. 

Fungsi : 

a. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan ketenteraman dan 

ketertiban umum. 

b. Penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan Walikota, keputusan 

Kepala Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kelurahan. 

c. Pelaksanaan pembinaan, perlindungan kepada masyarakat, dan anggota Linmas di 

Kelurahan. 

d. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial. 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perlu 

adanya suatu kajian tentang peran apa saja yang telah dan harus dilakukan oleh 

Aparatur Kelurahan dan kesiap-siagaan dari warga Joyotakan sendiri dalam 

menghadapi dan mengatasi masalah banjir yang terjadi didaerah Joyotakan tersebut. 

Dengan demikian, penelitian dengan judul “PERAN APARATUR KELURAHAN DAN 

KESIAP-SIAGAAN WARGA JOYOTAKAN DALAM MENGHADAPI BENCANA 

BANJIR DI KOTA SURAKARTA” dirasa perlu untuk dilakukan sebagai masukan dan 

pertimbangan untuk Pemerintah tentang penataan tata kota yang harus dilakukan oleh 
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Pemerintah dan Aparatur Kelurahan dalam menghadapi dan mengatasi bencana banjir 

agar tidak terjadi lagi ditahun-tahun mendatang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran Aparatur Kelurahan Joyotakan dan kesiap-siagaan warga 

Joyotakan dalam menghadapi bencana banjir di daerah Joyotakan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui apa saja peran Aparatur Kelurahan Joyontakan dalam mengatasi 

bencana banjir di daerah Joyontakan, Kecamatan Serengan. 

2. Mengetahui kesiap-siagaan warga dalam menghadapi bencana banjir didaerah 

Joyontakan, Kecamatan Serengan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengembangkan dan 

menambah pengetahuan, serta memperkuat teori tentang disiplin ilmu Geografi 

yang mengungkapkan suatu gejala yang muncul akibat adanya hubungan antara 

manusia dengan lingkungannya. 

2. Praktis 

a. Bagi Pemerintah, sebagai masukan untuk lebih memperhatikan daerah yang 

rawan bencana, supaya tidak terdapat korban jiwa. 

b. Bagi Almamater, untuk menambah perbendaharaan makalah penelitian. 

c. Bagi Masyarakat, sebagai jendela informasi untuk membuka wawasan tentang 

pentingnya peran Pemerintah dalam mengatasi bencana. 



11 
 

 
 

d. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan tentang sebuah bencana, sebab 

terjadi, cara penanggulangan, dan pencegahan bencana agar tidak terulang 

bencana serupa dikemudian hari. 

 

E. Pengertian Istilah 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami dan untuk menghindari 

kesalahpahaman pengertian dalam judul skripsi diatas, maka diperlukan adanya 

penjelasan istilah sebagai berikut: 

1. Peran. 

Friedman, M. (1998:286), mendefinisikan bahwa Peran adalah 

Serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial 

yang diberikan, baik secara formal, maupun secara informal. Peran didasarkan 

pada perskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan apa yang 

individu-individu harus lakukan dalam situasi tertentu, agar dapat memenuhi 

harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran 

tersebut. 

2. Aparatur. 

Aparatur adalah Alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang 

kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung 

jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. 

3. Kelurahan. 

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah 

Kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga 

(RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan, merupakan unsur 

pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam 
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menjalankan semua perencanaan pembangunan di Kelurahan, terdapat Dewan 

Kelurahan (Dekel). Dewan Kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada 

Lurah, tentang rencana pembangunan di wilayahnya. Kelurahan merupakan unit 

pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, Kelurahan 

memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, 

sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan. 

a. Ciri-ciri Kelurahan : 

1) Berada di Kecamatan Kota/Ibukota Kabupaten/Kotamadya. 

2) Merupakan satuan perangkat kerja daerah. 

3) Pendanaan jadi satu dalam APBD. 

4) Tidak ada otonomi. 

5) Tidak ada demokrasi dalam pemilihan Lurah. Lurah dipilih oleh Bupati 

atau Walikota melalui Sekda. 

6) Bersifat administratif. 

7) Bukan bagian dari otonomi desa. 

b. Fungsi Kelurahan : 

1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan. 

2) Pemberdayaan masyarakat. 

3) Pelayanan masyarakat. 

4) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 

5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 
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c. Perangkat Kelurahan : 

Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan. Perangkat 

Kelurahan terdiri dari Sekertaris Kelurahan, dan Sekertaris sebanyak-

banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional. 

d. Pemimpin Kelurahan : 

Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah berdasarkan Surat Keputusan 

Bupati / Walikota atas usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka 

Lurah bertanggungjawab kepada Bupati / Walikota melalui Camat. 

e. Wewenang Lurah : 

1) Pelaksana kegiatan pemerintahan Kelurahan. 

2) Pemberdayaan masyarakat. 

3) Pelayanan masyarakat. 

4) Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 

5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. 

6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan. 

f. Status jabatan Lurah : 

Lurah memiliki jabatan sebagai perangkat pemerintahan Kabupaten / 

Kota yang melakukan tugas di Kelurahan yang dipimpinnya. 

g. Status kepegawaian Lurah : 

Lurah memiliki status kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). 

4. Kesiap-siagaan 

Menurut Sutton dan Tierney (2006), Kesiapsiagaan adalah kegiatan yang 

sifatnya perlindungan aktif yang dilakukan pada saat bencana terjadi dan 
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memberikan solusi jangka pendek untuk memberikan dukungan bagi pemulihan 

jangka panjang. 

5. Warga. 

Warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi 

atau perkumpulan. 

6. Menghadapi. 

Menghadapi mempunyai arti Melawan. 

7. Bencana 

Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut: 

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. 

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor 

alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non alam, 

dan bencana sosial. 

8.  Banjir 

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah 

atau daratan, karena volume air yang meningkat. 

 

 

 


