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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Banjir bukanlah fenomena baru di tengah-tengah masyarakat 

Indonesia. Sudah menjadi pemandangan rutin tahunan di Ibu Kota dan 

beberapa kota di Indonesia ketika musim hujan datang. Namun dampak yang 

ditimbulkan oleh banjir bisa beragam, mulai dari menyebarnya wabah 

penyakit, kerugian harta benda, hingga merusak tatanan infrastruktur seperti 

jalan, bangunan, dan jembatan.  

  Banjir adalah suatu kejadian dimana air menggenangi daerah yang 

biasanya tidak digenangi air dalam selang waktu tertentu. Adakalanya banjir 

terjadi pada waktu yang cepat dengan waktu penggenangan yang singkat, 

tetapi adakalanya dengan waktu yang lambat dengan waktu penggenangan 

yang lama. Banjir merupakan bencana yang sering terjadi hampir setiap 

tahunnya di Indonesia. Disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti 

drainase yang tidak lancar, penebangan hutan secara liar, tidak tepatnya tata 

ruang kota, meluapnya air sungai, budaya masyarakat yang tidak peduli 

lingkungan dan masih banyak lagi yang lain. 

  Hampir semua wilayah di Indonesia berpotensi terjadi banjir, pulau 

yang sering terkena banjir adalah pulau Jawa. Banjir berpotensi untuk 

menimbulkan bencana susulan seperti tanah longsor, tergantung dari 

kemiringan tanah yang dilewati air banjir, kerapatan partikel penyusun tanah 

dan kecepatan retakan tanah. Selama tahun 2002-2010 korban meninggal 

dunia akibat banjir terbanyak terjadi pada tahun 2010 (Suprapto, 2011). 

  Sepanjang sejarah Kota Solo termasuk daerah yang sering 

mengalami banjir rutin setiap tahunnya. Dari masa lalu telah tercatat berkali-

kali banjir yang pernah terjadi di Kota Solo. Salah satunya yang terjadi pada 

bulan Desember 2007, banjir ini merupakan banjir terbesar setelah tahun 

1966. Banjir besar yang cukup berarti pada masa yang lalu sampai sekarang, 

yaitu yang terjadi pada bulan Maret 1966, Maret 1968, Maret 1973, Februari  
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1974, Maret 1975, Januari 1982, Desember 2007, dan Februari 2009 

(Prasetyo, 2009). 

  Dari rentetan sejarah banjir di Kota Solo tersebut, faktor lain yang 

ikut menjadi penyebab terjadinya banjir adalah cepatnya pertumbuhan 

kawasan pemukiman yang membuat daerah resapan air menjadi berkurang, 

hampir semua telah berubah menjadi bangunan, adanya betonisasi di atas 

permukaan tanah dan jaringan jalan yang diperkeras dengan aspal. Oleh 

karena itu upaya masyarakat untuk selalu siap siaga terhadap ancaman 

bencana banjir yang selalu datang di musim penghujan harus selalu sigap. 

  Apalagi secara geografis letak Kota Solo berada di cekungan, 

sebelah timur yaitu Gunung Lawu, sebelah selatan Pegunungan Sewu, sebelah 

Barat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, sebelah utara Pegunungan 

Kendeng serta menjadi area DAS Bengawan Solo semakin menjadikan daerah 

ini rawan terhadap ancaman bencana banjir. 

  Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo, 

Kecamatan Jebres dinyatakan sebagai daerah rawan banjir. Setidaknya ada 

beberapa wilayah kelurahan yang masuk kawasan merah atau rawan banjir. 

Wilayah itu adalah di Kelurahan Jebres, Pucangsawit, Sewu, Gandekan, 

Surodipan, dan Jagalan (Joglosemar.co, 10/11/2014). Selain itu, banjir yang 

terjadi di Kelurahan Jebres juga telah merendam ratusan rumah dan 

menyebabkan 445 keluarga menjadi korban banjir akibat luapan Kali Pepe 

(Solopos.com, 23/04/2015). 

  Dari fakta tersebut menarik minat peneliti untuk melakukan 

penelitian di salah satu wilayah yang terkategori rawan banjir di Kecamatan 

Jebres yaitu di Kelurahan Jebres. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perlu 

ada kajian mengenai kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapai dan 

mengatasi ancaman bencana banjir. Karena itulah penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul 

“Kesiapsiagaan Masyarakat Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta Terhadap Ancaman Bencana Banjir”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

banjir. 

2. Kurangnya fasilitas yang digunakan dalam menangani bencana 

banjir. 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya maka penelitian ini 

dibatasi pada permasalahan sebagai berikut: 

1. Potensi fisik Kelurahan Jebres yang meliputi bentang lahan, 

kondisi fisik, dan potensi pendukung perkembangan wilayah. 

2. Kesiapsiagaan masyarakat di sekitar bantaran Sungai Bengawan 

Solo dan Kali Pepe dalam menghadapi bencana banjir. 

3. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk mengurangi 

bencana banjir. 

D. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini masalah yang akan dikemukakan adalah: 

Bagaimana kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Jebres terhadap ancaman 

bencana banjir?  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk: 

Mengetahui kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Jebres terhadap ancaman 

bencana banjir. 

F. Manfaat Penelitian 

  Setelah masalah yang dirumuskan di atas diperoleh jawabannya, 

maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 
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Memberikan sumbangan pemikiran kepada penelitian lain untuk 

mengetahui kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Jebres terhadap ancaman 

bencana banjir. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian sangat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dan melatih dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh 

selama ini. Selain itu juga penelitian ini sebagai syarat untuk meraih 

gelar kesarjanaan Strata 1 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

b. Bagi Masyarakat 

Diharapkan menjadi jendela informasi untuk membuka wawasan 

tentang pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 

bencana banjir. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan memberikan rujukan referensi bagi 

penelitian-penelitian yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


