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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasakan letak geografis, kondisi iklim serta kondisi demografinya,

Indonesia merupakan negara yang berada pada kawasan yang rawan terjadi

bencana. Letak geografis negara Indonesia secara geologis berada pada tiga

lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Pasifik Dan Indo-Australia, sehingga

rentan terjadi bencana seperti gempa bumi, gunung meletus, longsor, dan lain

sebagainya. Berdasarkan kondisi demografinya Indonesia merupakan negara yang

memiliki jumlah penduduk yang tinggi dan terdiri dari berbagai macam suku,

agama serta latar belakang sosial ekonomi. Keanekaragaman tersebut seringkali

menimbulkan perbedaan pemikiran sehingga menimbulkan bencana sosial seperti

konflik antar suku, tawuran antar pelajar, dan lain sebagainya. Sedangan dari

kondisi iklimnya, Indonesia berada di daerah dengan iklim tropis yang terdiri dari

dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang tinggi

maupun kemarau berkepanjangan juga dapan memicu terjadinya bencana.

Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

menyebutkan bahwa, 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, dan dampak psikologis.

Meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana merupakan hal

terbaik yang dapat dilakukan dalam menghadapi setiap bencana. Kerugian yang

ditimbulkan akibat bencana yang dapat berupa kerugian material, korban jiwa,

kecacatan permanen, traumatis dan lainnya sangat berpengaruh terhadap

kelangsungan hidup para penduduk sekitar. Waktu pemulihan pasca bencana yang

tidak serta-merta sesuai rencana akan menimbulkan dampak lain yang dapat

memicu permasalahan-permasalahan sosial lainnya.
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Perencanaan penanggulangan bencana yang baik, sistematis dan kecepatan

menanggapi kejadian bencana yang terjadi menjadi kunci pokok mengatasi dampak

pasca bencana. Perencanaan tersebut tidak dapat terlepas dari pentingnya penelitian

terhadap tingkat risiko bencana yang mengancam suatu daerah. Berbagai bencana

dapat terjadi pada suatu daerah yang memang memiliki tingkat ancaman bencana

tertentu. Selain itu juga kesiapan penduduk sekitar untuk menghadapi bencana yang

dapat terjadi sewaktu-waktu di daerah mereka juga perlu pendataan, penelitian dan

penyuluhan tentang bahaya yang mengancam.

Intensitas terjadinya bencana di Indonesia saat ini mengalami peningkatan.

Isu perubahan iklim global saat ini menjadi pemicu terjadinya beberapa bencana

yang terjadi di Indonesia, karena kondisi tersebut memicu terjadinya perubahan

musim yang tidak menentu. Akibat dari ketidak-pastian musim tersebut terjadi

bencana banjir, angin puting beliung, kekeringan dan lain sebagainya.

Sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki potensi terjadinya bencana

kekeringan. Menurut Aditya (2010), potensi ancaman kekeringan adalah sangat

minimnya ketersedian air untuk kebutuhan hidup manusia dan biota lain termasuk

tanaman, ternak dimana apabila keadaan kering bertambah waktunya, akan

menimbulkan kerugian sedikitnya harta benda. WMO (World Meteorological

Organization) mengkategorikan bencana kekeringan sebagai bencana yang tidak

mudah diidentifikasi karena prosesnya lambat dan seringkali tidak disadari sejak

Gambar 1.1 Interaksi antara kekeringan, iklim dan hidrologi (Balai Hidrologi,

2003)
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awal. Ancaman kekeringan merupakan bentuk acaman yang kompleks karena

berkaitan dengan iklim serta kondisi fisik alam yang berpengaruh kepada siklus

hidrologi.

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang

memiliki risiko terjadinya kekeringan yang tinggi. Menurut BNPB (Badan Nasional

Penanggulangan Bencana) dalam buku IRBI (Indeks Rawan Bencana Indonesia)

tahun 2011, Klaten termasuk 10 besar (peringkat 9 dari 144) kabupaten dengan

rawan kekeringan yang tinggi di Indonesia dan berada pada peringkat 125 dari 351

kabupaten dengan risiko kekeringan yang tinggi pada IRBI 2013.

Bencana kekeringan di Kabupaten Klaten telah berulang-kali terjadi

sehingga hampir setiap tahun terdapat daerah-daerah di Kabupaten Klaten yang

mengalami kekeringan. Tabel 1.1 berikut merupakan data historis kejadian bencana

kekeringan yang tercatat sepuluh tahun terakhir di Kabupaten Klaten dan

menyebabkan terjadinya gagal panen:

Tabel 1.1 Data Kejadian Bencana Kekeringan di Kabupaten Klaten

Tanggal Kejadian
Lahan Pertanian

Tedampak (Ha)
01/08/2003 1340
12/08/2003 1437
01/05/2004 794
01/06/2004 31
01/10/2004 376
01/05/2005 33
01/06/2005 423
01/07/2005 55
01/08/2006 Tidak ada data
01/10/2006 Tidak ada data
01/11/2006 Tidak ada data
01/06/2008 55
01/07/2011 Tidak ada data
01/09/2012 88
12/09/2014 Tidak ada data

Sumber : DIBI (Data dan Informasi Bencana Indonesia) BNPB,

BPBD Klaten dan Antaranews.



4

Berdasarkan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Klaten, kondisi bencana kekeringan di wilayah Klaten pada September

2014 sudah berada pada tingkat yang kritis. Setelah hampir tiga bulan tidak hujan,

persedian air bersih di wilayah yang terdampak kekeringan semakin sedikit. Selain

itu sumber-sumber air juga terus menipis. Bahkan berdasarkan informasi dari

BMKG, musim kemarau akan berlangsung hingga Oktober, dan awal November

baru mulai turun hujan. Sehingga BPBD mengajukan status darurat kekeringan.

Wilayah terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun 2014 mengalami

peningkatan desa terdampak, yaitu dari 28 desa menjadi 33 desa terdampak dari

tujuh kecamatan. Tujuh kecamatan yang terdampak antara lain Kecamatan Cawas,

Bayat, Tulung, Jatinom, Kemalang, Manisrenggo, dan Karangnongko. Terdapat

kurang lebih 80.000 jiwa berada dalam wilayah terdampak.

Kebutuhan air pada daerah terdampak bencana kekeringan di Kabupaten

Klaten semakin meningkat akibat perluasan daerah terdampak bencana kekeringan.

Distribusi bantuan bencana kekeringan seperti air bersih harus dilakukan secara

merata dan mencukupi. Kenyataannya, pada kasus kekeringan bulan Juli 2011,

distribusi bantuan air bersih ke daerah rawan kekeringan baru diberikan di

Kecamatan Kemalang dan Manisrenggo, sedangkan empat kecamatan lainnya,

yakni Kecamatan Bayat, Tulung, Karangnongko, dan Jatinom masih dalam

pengamatan Bagian Kesra Setda Klaten untuk dipertimbangkan apakah distribusi

air masih bisa ditunda atau harus segera dilakukan (Antaranews,2011).

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu adanya program-program untuk

mengurangi risiko bencana kekeringan. Penentuan tingkat risiko bencana juga

mempertimbangan tingkatan ancaman bahaya, kerentanan tehadap bahaya, dan

kapasitas dalam menghadapi bencana. Kurangnya pengetahuan masyarakat

terhadap bahaya bencana di sekitarnya menjadikan tingkat kerentanan  bencana

tinggi dan kapasitas masyarakat dalam merespon bencana menjadi rendah, sehingga

berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitar daerah bencana.

Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan

judul “Analisis Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Klaten”. Analisis risiko

bencana kekeringan dapat membantu dalam merepresentasikan daerah yang
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berpotensi terdampak bencana dan dampak negatif yang timbul, baik kerugian

materi maupun non materi. Analisis tersebut memanfaatkan pendekatan ilmu

geografi yaitu pendekatan ekologis yang menelaah gejala interaksi dan interelasi

(sebab-akibat) antar komponen fisik (alamiah) dengan non-fisik (sosial) serta

menekankan pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel

lingkungan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini ada beberapa pertanyaan

dalam penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana tingkat ancaman bahaya kekeringan, tingkat kerentanan

terhadap bahaya kekeringan serta tingkat kapasitas dalam menghadapi

bencana kekeringan di Kabupaten Klaten?

2. Bagaimana tingkat risiko bencana kekeringan di Kabupaten Klaten?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Menganalisis tingkat ancaman bahaya kekeringan, tingkat kerentanan

terhadap bahaya kekeringan serta tingkat kapasitas dalam menghadapi

bahaya kekeringan di Kabupaten Klaten.

2. Menganalisis tingkat risiko bencana kekeringan di Kabupaten Klaten.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Memberikan informasi tingkat ancaman bahaya kekeringan, tingkat

kerentanan terhadap bahaya kekeringan serta tingkat kapasitas dalam

menghadapi bahaya kekeringan di Kabupaten Klaten.

2. Memberikan informasi mengenai tingkat risiko bencana kekeringan di

Kabupaten Klaten.

3. Sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan daerah prioritas

penanggulangan bencana kekeringan di Kabupaten Klaten.
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya

1.5.1 Bencana

Undang-undang RI No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

menyebutkan bahwa, 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, dan dampak psikologis. Definisi bencana tersebut

menyebutkan bahwa bencana dapat dipengaruhi oleh faktor alam, non alam, dan

manusia, sehingga dapat diartikan bencana terdiri dari bencana alam, bencana non

alam, dan bencana sosial.

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Contoh bencana alam seperti

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah

longsor, dan lain sebagainya.

Bencana non alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

rangkaian peristiwa non alam yang dapat ditimbulkan akibat adanya kegagalan

teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia. Contoh bencana sosial

seperti konflik sosial antar kelompok atau komunitas masyarakat, teror, dan lain

sebagainya.

1.5.2 Risiko Bencana

Risiko bencana menurut Aditya (2010) didefinisikan sebagai kemungkinan

terjadinya dampak merugikan atau adanya kehilangan sebagai akibat adanya

interaksi antara ancaman bencana (alam atau nonalam) dan kondisi-kondisi rentan.

Sedangakan menurut Bakornas PB (2007), risiko  bencana  adalah  potensi  kerugian

yang  ditimbulkan  akibat  bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu

yang dapat berupa  kematian, luka,  sakit,  jiwa  terancam,  hilangnya  rasa  aman,

mengungsi,  kerusakan  atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
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BNPB (2011) menerangkan bahwa kajian resiko bencana dapat dilaksanakan

dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

(1)

Atau dapat ditulis sebagai :

Jika ketiga variabel tersebut digambarkan, maka akan seperti Gambar 1.2

berikut:

Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatan hubungan antara ancaman,

kerentanan, dan kapasitas yang mengandung prespektif tingkat risiko bencana.

Berdasarkan persamaan tersebut maka tingkat resiko sangat bergantung pada

tingkat ancaman kawasan, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas kawasan yang

terancam.

1.5.2.1 Ancaman Bahaya (Hazard)

Bahaya menurut Aditya (2010) adalah fenomena ataupun aktivitas manusia

yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa atau luka, kerusakan harta benda,

kehidupan sosial ekonomi terganggu maupun penurunan kualitas lingkungan.

Gambar 1.2 Hubungan Variabel Risiko Bencana (Bakornas PB, 2007)

(2)
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Setiap ancaman atau bahaya memiliki karakteristik berupa keterkaitannya terhadap

peluang, lokasi, waktu, dan besarnya dampak (intensitas atau magnitude):

1) bahaya memiliki faktor penyebab

2) bahaya dinyatakan sebagai probabilitas

3) bahaya berada pada lokasi tertentu

4) bahaya memiliki intensitas tertentu

5) bahaya memiliki durasi dampak

6) bahaya memiliki batasan waku tertentu

Untuk menghindari dampak yang ditimbulkannya, manusia perlu terlebih

dahulu mengenali dan memahami ancaman atau bahaya yang ada. Salah satu upaya

untuk mengenali dan memahami bahaya tersebut adalah dengan melakukan

penilaian bahaya (hazard assessment). Penilaian bahaya meliputi kegiatan analisis

aspek-aspek fisik dari fenomena atau kejadian alam melalui pengumpulan data

historis, interpretasi data topografi, geologi, dan hidrologi untuk mendapatkan

prakiraan kemungkinan spasial dan temporal datangnya kejadian dan besarnya

bahaya. Selanjutnya dari penilaian bahaya dapat dilakukan pemetaan bahaya

(hazard mapping). Hazard mapping adalah melakukan penilaian dan penyajian

informasi bahaya untuk menampilkan karakteristik bahaya (sifat dan jenis bahaya),

intensitas (waktu dan durasi dampak yang ditimbulkan) dan luas daerah pengaruh

sebagai zona-zona bahaya yang berguna bagi kegiatan mitigasi bencana.

1.5.2.2 Kerentanan

Pengertian kerentanan menurut Peraturan Kepala BNPB no 2 Tahun 2012

adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau

menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Kerentanan

disebutkan sebagai komponen yang digunakan untuk menggambarkan

keterpaparan daerah tersebut ketika bencana terjadi. Dengan kata lain kerentanan

juga dapat disebut sebagai kecenderungan seseorang, sistem (seperti masyarakat

atau ekonomi), struktur atau aset yang terpengaruh oleh dampak bahaya alam.

Komponen risiko kerentanan ini jika dikombinasikan dengan bahaya, kerentanan

yang tinggi adalah faktor yang mempertinggi nilai risiko yang dihadapi. Dalam
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peraturan tersebut juga disebutkan empat aspek yang perlu dikaji keterpaparannya,

yaitu aspek sosial, fisik, ekonomi dan lingkungan.

1.5.2.3 Kapasitas

Kapasitas merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka mengidentifikasi

dan menganalisis risiko bencana. Kapasitas (coping capacity) menurut Aditya

(2010) didefinisikan sebagai kekuatan atau potensi sumberdaya yang dimiliki

komunitas masyarakat untuk mengantisipasi dan atau mengurangi dampak risiko

bencana. Bisa diibaratkan kapasitas adalah sisi mata uang yang lain dari kerentanan.

Apabila kerentanan merupakan hasil aktivitas manusia yang mengacu pada

terbentuk kondisi yang tidak aman atau rentan sebaliknya kapasitas adalah sikap

dan respon yang dibangun manusia untuk meminimalkan ancaman kerugian dan

kehilangan apabila terjadi bencana akibat datangnya bahaya (hazard) yang

menimpa kondisi yang tidak aman tersebut.

Seperti halnya kerentanan, kapasitas dapat dikelompokkan berdasarkan

jenis dan karakteristiknya, misalnya: komponen sosial ekonomi (misalnya jumlah

sekolah, jumlah pasar), komponen kesehatan (jumlah tenaga kesehatan, jumlah

balai pengobatan, puskesmas), komponen fisik kesiapsiagaan (misalnya

keberadaan alat deteksi dini tsunami dan deteksi dini tanah longsor).

1.5.3 Kekeringan

1.5.3.1 Pengertian

Menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, kekeringan dikategorikan ke dalam bencana alam. Bencana alam

adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,

banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Secara umum kekeringan

didefinisikan sebagai keadaan  dimana suplai air berada di bawah kebutuhan

air bagi makhluk hidup dan lingkungan dalam periode tertentu. Secara  spesifik,

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

mendefinisikan kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah

kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan  ekonomi dan

lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah
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kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung,

kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.

Untuk   memudahkan   dalam   memahami   masalah   kekeringan,   berikut

diuraikan klasifikasi kekeringan menurut Bakornas Penanganan Bencana (2007)

yang isinya sebagai berikut:

1. Kekeringan Alamiah

a. Kekeringan Meteorologis berkaitan dengan tingkat curah hujan di

bawah normal dalam satu musim. Pengukuran kekeringan meteorologis

merupakan indikasi pertama adanya kekeringan.

b. Kekeringan Hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air

permukaan  dan     air  tanah.  Kekeringan  ini  diukur  berdasarkan

elevasi muka air sungai, waduk, danau dan elevasi muka air tanah. Ada

tenggang waktu    mulai    berkurangnya    hujan    sampai menurunnya

elevasi  muka  air  sungai,  waduk,  danau  dan elevasi muka air tanah.

Kekeringan hidrologis bukan merupakan indikasi awal adanya

kekeringan.

c. Kekeringan  Pertanian  berhubungan  dengan  kekurangan  lengas tanah

(kandungan air dalam tanah) sehingga tidak mampu memenuhi

kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah

yang luas. Kekeringan pertanian ini terjadi setelah gejala kekeringan

meteorologi.

d. Kekeringan   Sosial Ekonomi   berkaitan   dengan   kondisi   dimana

pasokan komoditi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat

terjadinya kekeringan meteorologi, hidrologi, dan pertanian.

2. Kekeringan Antropogenik.

Kekeringan yang disebabkan karena ketidak‐taatan pada aturan terjadi

karena:

a. Kebutuhan air lebih besar dari pasokan yang direncanakan akibat

ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam/penggunaan air.

b. Kerusakan kawasan tangkapan air, sumber‐sumber air akibat perbuatan

manusia.
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1.5.3.2 Penyebab

Menurut Bakornas Penanganan Bencana (2007), dari data historis,

kekeringan di Indonesia sangat berkaitan erat dengan fenomena  ENSO  (El‐Nino

Southern  Oscillation).  Pengamatan  dari  tahun 1844, dari 43 kejadian kekeringan

di Indonesia, hanya enam kejadian yang tidak berkaitan dengan kejadian El‐Nino.

Namun demikian dampak kejadian El‐Nino terhadap keragaman hujan di Indonesia

beragam menurut lokasi. Pengaruh El‐Nino kuat pada wilayah yang pengaruh

sistem monsoon kuat, lemah pada wilayah yang pengaruh sistem equatorial kuat,

dan tidak jelas pada wilayah yang pengaruh lokal kuat. Pengaruh El‐Nino lebih kuat

pada musim kemarau dari pada musim hujan. Pengaruh El‐Nino pada keragaman

hujan memiliki beberapa pola:

a. akhir musim kemarau mundur dari normal,

b. awal masuk musim hujan mundur dari normal,

c. curah hujan musim kemarau turun tajam dibanding normal,

d. deret hari kering semakin panjang, khususnya di daerah Indonesia

bagian timur.

1.5.3.3 Mekanisme Perusakan

Kekeringan akan berdampak pada kesehatan manusia, tanaman serta hewan

baik langsung maupun tidak langsung. Kekeringan menyebabkan pepohonan akan

mati dan tanah menjadi gundul yang pada saat musim hujan menjadi mudah tererosi

dan banjir. Dampak dari bahaya kekeringan ini seringkali secara gradual/lambat,

sehingga jika tidak dimonitor secara terus menerus akan mengakibatkan bencana

berupa hilangnya bahan pangan akibat tanaman pangan dan ternak mati, petani

kehilangan mata pencaharian, banyak orang kelaparan dan mati, sehingga

berdampak urbanisasi.

1.5.3.4 Gejala Terjadinya Kekeringan

Berikut ini adalah gejala-gejala terjadinya kekeringan menurut Bakornas

Penanganan Bencana :

a. Kekeringan     berkaitan  dengan  menurunnya  tingkat  curah  hujan

di bawah normal dalam satu musim. Pengukuran kekeringan

meteorologis merupakan indikasi pertama adanya kekeringan.
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b. Tahap kekeringan selanjutnya adalah terjadinya kekurangan pasokan

air permukaan dan   air tanah. Kekeringan ini diukur berdasarkan

elevasi muka  air  sungai,  waduk,  danau  dan  elevasi  muka  air

tanah.  Ada tenggang waktu mulai berkurangnya hujan sampai

menurunnya elevasi muka air sungai, waduk, danau dan elevasi muka

air tanah.  Kekeringan hidrologis bukan merupakan indikasi awal

adanya kekeringan.

c. Kekeringan pada lahan pertanian ditandai dengan kekurangan lengas

tanah (kandungan air dalam tanah) sehingga tidak mampu memenuhi

kebutuhan tanaman tertentu pada phase tertentu pada wilayah yang

luas yang menyebabkan tanaman menjadi rusak/mengering.

1.5.3.5 Komponen yang Terancam Bencana

Beberapa komponen yang terancam bencana serta penyebabnya menurut

Bakornas PB :

1. Komponen Sosial:

a. Kekurangan pangan (menurunnya tingkat nutrisi, malnutrisi,

kelaparan),

b. Kehilangan nyawa,

c. Keamanan publik dari kebakaran hutan dan lahan peternakan/padang

rumput,

d. Konflik antar pengguna air,

e. Penurunan kesehatan yang terkait dengan masalah debit air rendah

(hilangnya aliran penggelontor untuk limbah, bertambahnya

konsentrasi polusi, dll),

f. Ketidaksamaan atas distribusi dampak kekeringan/pertolongannya,

g. Menurunnya kondisi kehidupan di daerah perdesaan,

h. Bertambahnya kemiskinan,

i. Menurunnya kualitas hidup,

j. Ketegangan/kerusuhan sosial,

k. Migrasi penduduk (dari perdesaan ke perkotaan).

2. Komponen Ekonomi:
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a. Kehilangan dari produksi tanaman.

i. Kehilangan produksi tahunan dan tanaman perennial,

kerusakan pada kualitas tanaman.

ii. Penyebaran/berkembang‐biaknya serangga.

iii. Penyakit tanaman.

iv. Kerusakan yang diakibatkan oleh stawa liar kepada tanaman.

b. Kehilangan produksi peternakan dan produksi susu sapi.

i. Berkurangnya produktivitas lahan peternakan.

ii. Berkurangnya cadangan ternak.

iii. Berkurangnya/pembatasan tanah‐tanah publik untuk padang

rumput.

iv. Mahalnya/ketidaktersediaan pakan ternak.

v. Bertambahnya predator.

vi. Kebakaran dalam daerah peternakan.

c. Kehilangan produksi kayu.

i. Kebakaran hutan.

ii. Penyakit pada pepohonan.

iii. Berkembangnya serangga.

iv. Penurunan produksi lahan hutan.

d. Kehilangan produksi perikanan air tawar

i. Rusaknya habitat ikan air tawar.

ii. Kehilangan ikan‐ikan kecil karena berkurangnya aliran.

e. Menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi hambatan dari

perkembangan ekonomi.

f. Kehilangan pendapatan untuk petani dan usaha‐usaha lainnya yang

terkena dampak.

g. Kehilangan dari usaha‐usaha pariwisata.

h. Kehilangan pada produser dan penjual peralatan pariwisata.

i. Bertambahnya kebutuhan energi dan pengurangan pasokan energi

karena pengurangan pembangkitan listrik yang terkait dengan

kekeringan.
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j. Biaya  pengganti  energi  listrik  tenaga  air  yang  lebih  mahal  yang

berasal dari energi minyak untuk industri dan pelanggan.

3. Komponen Lingkungan:

a. Kerusakan pada spesies binatang.

i. Habitat satwa liar.

ii. Berkurangnya pakan dan air minum.

iii. Penyakit.

iv. Bertambahnya kerentanan atas predator (dari spesies yang

berkosentrasi di sekitar air).

b. Erosi tanah yang berasal dari air dan angin.

c. Kerusakan pada spesies ikan air tawar.

d. Kerusakan pada spesies tumbuhan.

e. Dampak atas kualitas air (meningkatnya kadar salinitas air).

f. Dampaknya atas kualitas udara (debu, polutan).

g. Kualitas    visual    dan    landscape/panorama    (debu,    tumbuhan

penutup).

1.5.4 Sistem Informasi Geografi

Sistem Informasi Geografi merupakan suatu sistem hasil pengembangan

perangkat keras dan perangkat lunak untuk tujuan pemetaan, sehingga fakta

wilayah dapat disajikan dalam satu sitem berbasis komputer. Sistem informasi ini

semua data yang ditampilkan bereferensi spasial (berkaitan dengan

ruang/tempat/posisi absolut) demikian pula dengan data atributnya, karena yang

membedakan sistem ini dengan sistem informasi lainnya terletak di aspek

spasialnya (kaitan dengan ruang), semua data dapat dirujuk lokasinya di atas peta

yang menjadi peta dasarnya. Ketelitian lokasi data ditentukan oleh sumber petanya

dengan segala aspeknya antara lain kedar/skala, proyeksi, tahun pembuatan, saat

pengambilan (untuk citra satelit), koreksi geometris dan lain sebagainya. Menurut

Prahasta (2001) Sistem Informasi Geografis merupakan sistem yang berbasis

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi geografi khussunya data spasial.
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SIG merupakan suatu sistem informasi yang berbasis spasial, maka untuk

dapat memberikan informasi yang akurat diperlukan data yang akurat, tepat waktu,

berkesinambungan dan sesuai kebutuhan. Usaha untuk mendukung hal tersebut

diperlukan peta dasar berupa peta terbaru, peta digital dan citra satelit sedangkan

data atribut (berupa teks, tabel dan grafis), harus selalu diperbaharui sesuai dengan

perubahan kondisi dan dikumpulkan dari sumber-sumber yang berkompeten.

Salah satu unggulan pertama SIG adalah terletak pada kemampuannya

untuk mendapatkan informasi-informasi yang tidak terprediksi sebelumnya.

Penggunaan SIG terutama untuk pengelolaan sumberdaya alam, yang meyangkut

perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian sumberdaya alam dan lingkungan

hidup (Prahasta, 2001).

Secara umum SIG terdiri dari sub sistem (Prahasta,2001), yaitu :

1. Data masukan (Input Data) : Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan

dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Sub

sistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversikan atau

mentransformasikan format-format data aslinya ke dalam format yang dapat

digunakan oleh SIG.

2. Data Keluaran (Output Data) : Subsistem ini menampilkan atau

menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian data baik dalam bentuk

softcopy maupun dalam hardcopy seperti tabel, grafik, dan peta.

3. Data Manajemen : Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial

maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga

mudah dipanggil, diupdate, dan diedit.

4. Data Manipulasi dan Analisis : Subsistem ini menentukan informasi-

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga

melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi

yang diharapkan.

Subsistem masukan data dimaksudkan sebagai upaya mengumpulkan dan

mengolah data spasial dari sumber (peta, data penginderaan jauh, dan basis data

lain). Subsistem penyimpanan dan pemanggilan kembali dilakukan untuk

mengorganisasi data dalam bentuk yang mudah dan cepat dapat diambil kembali,
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dan memungkinkan pemutakhiran serta koreksi cepat dan akurat. Sistem

manipulasi data dan analisis data dilaksanakan untuk mengubah data sesuai

permintaan pengguna, atau menghasilkan parameter dan hambatan bagi berbagai

optimasi atau pemodelan menurut ruang dan waktu. Subsistem keluaran mampu

menayangkan sebagian atau seluruh basis data asli maupun data yang telah

dimanipulasi, serta keluaran dari model spasial dalam bentuk tabel dan peta.Sistem

Informasi Geografis (SIG) bukan sekedar alat pembuat peta, dan walaupun produk

SIG lebih sering disajikan dalam bentuk peta, namun kekuatan SIG yang

sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk melakukan analisis. SIG dapat

mengolah data dengan volume yang besar. Dengan demikian, pengetahuan

mengenai bagaimana mengekstrak data tersebut dan bagaimana menggunakannya

merupakan fungsi analisis dalam SIG (Prahasta, 2001).

Informasi keruangan (data spasial) diperlukan untuk berbagai kajian

sumberdaya lahan, memecahkan berbagai masalah keruaangan, seperti analisis

bencana alam, kebakaran hutan, banjir, konversi lahan, studi kualitas permukiman,

dan perencanan tata ruang. Informasinya dapat diperoleh dan dianalisis melalui

teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG).Pemanfaatan Sistem Informasi

Geografis secara terpadu dalam pengolahan citra digital adalah untuk memperbaiki

hasil klasifikasi. Dengan demikian, peranan teknologi Sistem Informasi Geografis

dapat diterapkan pada operasionalisasi penginderaan jauh satelit. Mengingat

sumber data sebagian besar berasal dari data penginderaan jauh baik satelit maupun

terestrial terdigitasi, maka teknologi Sistem Informasi geografis erat kaitannya

dengan teknologi penginderaan jauh. Namun demikian, penginderaan jauh bukan

merupakan satu-satunya ilmu pendukung bagi sistem ini. Sumber data lain berasal

dari hasil survey terestrial atau uji lapangan dan data-data sekunder lainnya seperti

sensus, catatan, dan laporan yang terpercaya. Data spasial dari penginderaan jauh

dan survey terestrial tersimpan dalam basis data yang memanfaatkan teknologi

komputer digital untuk pengelolaan dan pengambilan keputusan.
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1.5.5 Penelitian Sebelumnya

Tabel 1.2 Penelitian Sebelumnya

Peneliti
(tahun)

Dzulfikar Habibi Jamil
(2013)

Lulu Maria Fitria
(2014)

Sudaryatno
(2015)

Kukuh Prabowo
(2015)

Judul Deteksi Potensi
Kekeringan Berbasis
Penginderaan Jauh dan
Sistem Informasi
Geografis di
Kabupaten Klaten

Analisis Risiko
Kekeringan
Pertanian
Kecamatan
Purworejo
Kabupaten
Purworejo
Jawa Tengah

Integrasi Citra
Penginderaan Jauh dan
Sistem Informasi
Geografis untuk
Penyusunan Model
Kerentanan Kekeringan
(Kasus di Provinsi Jawa
Tengah dan Daerah
Istimewa Yogyakarta)

Analisis Risiko Bencana
Kekeringan di Kabupaten
Klaten

Tujuan 1. Mengetahui sebaran
daerah berpotensi
kekeringan di
Kabupaten Klaten
dengan
menggunakan teknik
Penginderaan Jauh dan
Sistem Informasi
Geografis.
2. Mengetahui
kemampuan
Penginderaan Jauh dan
Sistem Informasi
Geografis dalam
mendeteksi daerah
rawan terhadap
kekeringan di
Kabupaten Klaten.

1. Mengidentifikasi
bahaya kekeringan
berdasarkan SMDI.
2. Menganalisis
tingkat kerentanan
kekeringan.
3. Menganalisis
tingkat risiko
bencana kekeringan.

1. Mengkaji kemampuan
citra penginderaan jauh
untuk perolehan data
atau parameter
karakteristik lahan
untuk estimasi tingkat
dan tipe kerentanan
kekeringan.

2. Menganalisis tingkat
kerentanan kekeringan
meteorologi, lahan dan
pertanian.

3. Menyusun model
kerentanan kekeringan
dalam tinjauan aspek
meteorologi, lahan dan
pertanian sebagai dasar
untuk pemantauan dan
pengendalian
kekeringan suatu
wilayah.

1.Menganalisis tingkat
bahaya kekeringan,
tingkat kerentanan
terhadap bahaya
kekeringan serta tingkat
kapasitas dalam
menghadapi bahaya
kekeringan di Kabupaten
Klaten.

2.Menganalisis tingkat
risiko bencana
kekeringan di Kabupaten
Klaten.

Metode Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif Kuantitatif
Hasil 1. Sebaran Daerah

Berpotensi Kekeringan
2. Kemampuan
Penginderaan Jauh dan
Sistem Informasi
Geografis
dalam Mendeteksi
Daerah Berpotensi
Kekeringan

1. Analisa Bahaya
Kekeringan
Pertanian
2. Kerentanan
Kekeringan
3. Risiko Bencana
Kekeringan

Peta Zonasi rentan
kekeringan meteorologi,
lahan dan pertanian.

1. Tingkat bahaya
kekeringan, tingkat
kerentanan terhadap
bahaya kekeringan serta
tingkat kapasitas dalam
menghadapi bahaya
kekeringan di Kabupaten
Klaten.

2. Risiko Bencana
Kekeringan Kabupaten
Klaten
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1.6 Kerangka Penelitian

Perubahan iklim global yang terjadi saat ini mempengaruhi terjadinya

pergantian musim yang tak menentu. Musim kemarau yang datang lebih awal dan

berlangsung lebih lama dapat menyebabkan terjadinya kekeringan. Ancaman

bahaya kekeringan merupakan fenomena alam yang terjadi akibat menurunnya

ketersediaan air yang jauh di bawah  kebutuhan  air untuk kebutuhan  hidup,

pertanian,  kegiatan  ekonomi  dan lingkungan sehingga dapat menyebabkan

hilangnya nyawa, kerusakan harta benda, kehidupan sosial ekonomi terganggu

maupun kerusakan lingkungan. Kekeringan dapat menimbulkan dampak yang

besar dan menjadi bencana apabila sumber-sumber air utama yang dibutuhkan oleh

makhluk hidup menjadi semakin langka.

Terjadinya musim kemarau yang berkepanjangan, sedikitnya curah hujan,

berkurangnya daerah tangkapan air, tingginya kebutuhan dan konsumsi air yang

melebihi pasokan, serta rusaknya sumber-sumber mata air akibat olah manusia akan

menjadikan ketersediaan air semakin lama semakin menipis, sehingga manusia,

makhluk hidup dan lingkungan mengalami krisis air. Hal ini akan menambah

tingkat ancaman bahaya kekeringan di suatu wilayah, karena dapat menimbulkan

kerugian dan kerusakan bagi manusia dan lingkungan. Penelitian mengenai

penentuan dan pemetaan lokasi yang rawan terhadap kekeringan saja tidak

mencukupi untuk mewaspadai ancaman bahaya kekeringan. Yang tidak kalah

penting adalah mengetahui potensi kerugian yang akan terjadi apabila kekeringan

melanda dan seberapa kemampuan yang dimiliki untuk menanggapinya.

Keberadaan manusia disuatu daerah disertai dengan keberadaan lokasi

kegiatan sosial dan ekonomi pada suatu daerah akan meningkatkan kerentanan

terhadap bencana kekeringan. Kerentanan sendiri merupakan kondisi wilayah dan

masyarakat yang berpotensi terpengaruh ancaman bahaya. Masyarakat yang

mendiami daerah kering tentunya akan mengalami keterbatasan ketersediaan air.

Pertanian yang kekurangan air dapat mengganggu pasokan komoditas dari sektor

pertanian terutama pangan. Bencana ini tentunya juga akan berdampak buruk

kepada daerah sekitar bila bergantung terhadap komoditas pangan pada daerah yang

terkena bencana.
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Perlu adanya sistem yang terorganisir untuk mewujudkan peningkatan

kapasitas dalam menghadapi bencana kekeringan untuk mengurangi resiko bencana

kekeringan. Dalam penelitian ini menempatkan tiga parameter utama yang

menentukan besarnya risiko bencana kekeringan yaitu lokasi persebaran dan

besarnya ancaman bahaya kekeringan (meteorologis, hidrologis, fisik lahan dan

pertanian), tingkat kerentanan suatu daerah (ekonomi, sosial dan ekologi), dan

tingkat kapasitas suatu daerah (ketersediaan struktur fisik dan pelayanan

kesehatan). Setiap parameter memiliki bobot tertentu berdasarkan tingkat

pengaruhnya terhadap risiko bencana kekeringan. Parameter-parameter tersebut

kemudian dipetakan dan ditumpang-susunkan (overlay) serta dihitung dan

diklasifikasikan untuk mengetahui hasil akhirnya.

1.7 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data

sekunder. Dengan metode ini, peneliti dapat menyederhanakan informasi yang

rumit dan hasil penelitian disajikan dalam bentuk yang sederhana yaitu berupa peta,

tabel, diagram dan analisis. Teknik analisis data menggunakan gabungan metode

kuantitatif-kualitatif. Teknik analisis data kuantitatif digunakan untuk mendapatkan

hasil tujuan pertama dengan melakukan overlay serta perhitungan matematis

dengan pengkelasan dan pengharkatan setiap parameter secara berjenjang dan

tertimbang. Hasil tujuan kedua didapatkan secara kualitatif melalui klasifikasi

matriks risiko bencana melalui overlay dari hasil tujuan pertama. Unit analisis

risiko bencana berupa kecamatan. Selengkapnya uraian metode penelitian ini secara

rinci adalah sebagai berikut:

1.7.1 Alat dan Bahan Penelitian

1.7.1.1 Alat

1. Seperangkat komputer untuk mengolah semua data yang digunakan dalam

penelitian ini.

2. Software ArcGIS 10.1 untuk mengolah data spasial dan pemetaan.

3. Printer Canon IP2770 untuk mencetak hasil penelitian.
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1.7.1.2 Bahan

Penelitian ini seluruhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari

instansi-instansi terkait. Data yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut:

1. Data Statistik Demografi, sumber Klaten Dalam Angka 2014 BPS.

2. Luas lahan pertanian dan hutan, sumber Luas Penggunaan Lahan Kabupaten

Klaten 2014 BPS.

3. Layanan PDAM, sumber Pokja AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan).

4. Data Statistik Kesehatan, sumber Profil Kesehatan Klaten 2013 Dinkes

Klaten.

5. Peta Administrasi, Peta Hidrogeologi, Peta Bentuklahan, Peta Geologi, Peta

Jenis Tanah dan Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Klaten, sumber

BAPPEDA Kabupaten Klaten.

6. Data Curah Hujan, Sumber BPS, PU, BPSDA.

1.7.2 Tahapan Penelitian

1.7.2.1 Tahapan Persiapan

Persiapan yang dilakukan meliputi :

1. Studi Pustaka dilakukan untuk mempelajari teori, permasalahan, penyelesaian

serta kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu juga untuk

mengumpulkan data-data pendukung yang dibutuhkan.

2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.

1.7.2.2 Tahapan Pengolahan Data

a. Ancaman Bahaya Kekeringan

Agihan tingkat ancaman bahaya kekeringan diperoleh dari peta tingkat

rawan kekeringan yang didapatkan dari analisis SIG menggunakan teknik overlay

dari berbagai parameter penentu tingkat kerawanan kekeringan wilayah yang saling

terkait satu sama lainnya. Parameter-parameter tersebut antara lain berupa

parameter meteorologis (curah hujan), parameter hidrologis (kondisi

hidrogeologis), parameter fisik lahan (kapasitas ketersediaan air, permeabilitas
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tanah, bentuklahan, kemiringan lereng, drainase tanah dan penggunaan lahan) serta

parameter pertanian (jarak irigasi terdekat, jenis irigasi).

1. Parameter Meteorologis (Bobot 6)

Parameter kekeringan meteorologis Kabupaten Klaten diidentifikasi

menggunakan metode SPI (Standardized Precipitation Index). Metode SPI

digunakan untuk mendeteksi tingkat kekeringan dengan membandingkan

rata-rata curah hujan dengan curah hujan yang terukur pada waktu tertentu.

Dalam penelitian ini SPI digunakan untuk mengukur indeks kekeringan

yang terjadi pada intensitas curah hujan 3 tahun dengan curah hujan tahunan

terendah dari data yang ada. Nilai indeks akan mencerminkan tingkat

kekeringan meteorologis. Semakin rendah nilai indeks SPI maka akan

semakin kering. Tabel 1.3 berikut merupakan klasifikasi tingkat kekeringan

berdasarkan nilai SPI yang dihitung.

Tabel 1.3 Klasifikasi Tingkat Kekeringan SPI

Nilai SPI Klasifikasi Kekeringan Skor Bobot
Nilai

Akhir

≥ 0,0 Tidak Kering 1 6 6

0,0 s/d -1.0 Ringan 2 6 12

-1.0 s/d -1,5 Sedang 3 6 18

-1,5 s/d -2,0 Sangat Kering 4 6 24

≤ -2.0 Sangat Kering Sekali

(Ekstrim)

5 6 30

Sumber : McKee (1993) dalam Nurrahman dan Pamungkas (2013)

Adapun persamaan SPI yang digunakan adalah :

= (3)

Keterangan :

: hujan yang sebenarnya pada i ke-n di satu lokasi dan j

ke-n di suatu waktu pengamatan

: hujan rata-rata pada skala waktu tertentu

: standar deviasi
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SPI dari setiap stasiun hujan kemudian digunakan untuk membuat

peta SPI untuk masing-masing tahun menggunakan metode interpolasi

spline untuk mendapatkan hasil yang halus dan meminimalisir distorsi-

distorsi berupa kenaikan/penurunan ekstrim. SPI tersebut kemudian

dihitung rata-ratanya dan kemudian dikelaskan seperti pada Tabel 1.3.

2. Parameter Hidrologis (Bobot 3)

Parameter hidrologis yang digunakan berupa kondisi hidrogeologis.

Kondisi hidrogeologis berpengaruh terhadap jumlah simpanan air tanah

yang ada di dalam akuifer. Akuifer sendiri menurut Kodoatie (1996) adalah

suatu lapisan, formasi, atau kelompok formasi satuan geologi yang lulus air

baik yang terkonsolidasi (misalnya batu pasir) maupun yang tidak

terkonsolidasi (pasir lepas) dengan kondisi jenuh air dan mempunyai suatu

besaran keterhantaran hidraulik sehingga dapat membawa air (atau dapat

diambil) dalam jumlah yang ekonomis.

Musim kemarau menyebabkan cadangan air tanah yang sedikit

menjadi semakin berkurang karena sedikitnya (tidak ada) suplai air hujan

yang masuk dan cadangan air tanah tetap diambil untuk kebutuhan manusia.

Keadaan tersebut menyebabkan suplai air tanah menjadi semakin sedikit

sehingga dapat terjadi kelangkaan. Tabel 1.4 berikut adalah penilaian

pengaruh jenis akuifer terhadap tingkat kerawanan kekeringan yang

dibedakan menurut produktifiasnya.

Tabel 1.4 Klasifikasi Kondisi Hidrogeologis

Tipe Akuifer Skor Bobot
Nilai

Akhir

Produktifitas tinggi 1 3 3

Produktifitas sedang 2 3 6

Produktifitas rendah 3 3 9

Produktifitas sangat rendah 4 3 12

Air Tanah langka 5 3 15

Sumber : Tjahjono (2008) dalam Jamil (2013)
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3. Parameter Fisik Lahan (Bobot 3)

Merupakan parameter yang ditentukan oleh faktor fisik alam yang

berupa kemampuan alami dalam menangkap dan menyimpan air yang

berasal dari hujan (presipitasi) menjadi air tanah maupun lengas tanah.

Parameter-parameter penentu antara lain berupa kapasitas ketersediaan air,

kemiringan lereng, kemampuan drainase tanah, permeabilitas batuan,

penggunaan lahan dan bentuk lahan.

a. Kemiringan Lereng (Bobot 2)

Lereng yang terjal akan menyebabkan sedikitnya tingkat

infiltrasi air hujan ke dalam tanah dan sebagian besar air hujan akan

menjadi limpasan atau aliran permukaan (overlandflow). Semakin

miring permukaan tanah maka akan semakin sedikit hujan yang masuk

ke dalam tanah dan sedikit pula cadangan air tanah. Hal ini

mempengaruhi tingkat rawan kekeringan suatu wilayah. Parameter

kemiringan lereng dan besarnya pengaruh terhadap tingkat rawan

kekeringan diklasifikasikan seperti pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5 Klasifikasi Kemiringan Lereng

Kemiringan

Lereng (%)

Kelas Kemiringan

Lereng
Skor Bobot

Nilai

Akhir

0 – 8 Datar 1 2 2

8 – 15 Landai 2 2 4

15 – 25 Agak Curam 3 2 6

25 – 45 Curam 4 2 8

> 45 Sangat Curam 5 2 10

Sumber : Indrawan (2012)

b. Kapasitas Ketersediaan Air (Available Water Capacity) (Bobot 4)

Kapasitas Ketersediaan Air (AWC) menurut USDA (2008)

adalah jumlah air maksimum yang dapat disimpan tanah yang tersedia

untuk kebutuhan tanaman. AWC merupakan sebuah indikator

kemampuan tanah untuk menahan air dan menyediakan air untuk

tanaman. AWC dipengaruhi oleh tekstur tanah, adanya dan banyaknya
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fragmen batuan, serta kedalaman tanah dan lapisan tanah. Kapasitas

ketersediaan air akan semakin banyak ketika tekstur tanah semakin

halus. Menurut Peraturan Menteri Negara Agraria No 1 Tahun 1997,

tekstur  tanah  adalah  keadaan  halus  kasarnya  tanah  yang  ditentukan

atau dinilai berdasarkan perbandingan fraksi pasir, debu dan liat. Tabel

1.6 menggambarkan pengaruh kapasitas ketersediaan air terhadap

tingkat rawan kekeringan pada lahan.

Tabel 1.6 Klasifikasi Kapasitas Ketersediaan Air (AWC)

Tekstur Tanah
AWC

(mm/m)
Skor Bobot

Nilai

Akhir

Liat (Grumusol,

Latosol, Aluvial

Kelabu)

300 1 4 4

Lempung berliat (Gley

Humus, Rensina)

250 2 4 8

Lempung berdebu

(Aluvial Coklat,

Andosol, Mediteran)

200 3 4 12

Lempung berpasir

halus (Podsol,

Andosol)

150 4 4 16

Pasir halus (Regosol,

Litosol)

100 5 4 20

Sumber: Thornthwaite-Mather (1957) dalam Sudaryatno (2015)

c. Drainase Tanah (Bobot 2)

Drainase tanah adalah kemampuan mengalirkan dan

megatuskan kelebihan air yang berada dalam tanah maupun pada

permukaan tanah. Drainase tanah berpengaruh terhadap kecepatan

hilangnya kandungan air jenuh pada lapisan tanah. Drainase tanah

dipengaruhi oleh tekstur tanah sehingga tingkat kemampuan drainase

tanah dapat diturunkan dari data jenis tanah. Semakin baik drainase

tanah maka akan semakin banyak air hujan yang terserap oleh tanah,
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sedangkan semakin buruk/terhambat drainase tanah maka sebagian

besar air hujan akan menjadi aliran permukaan. Tabel 1.7 berikut

menyajikan tingkat drainase tanah dan pengaruhnya terhadap potensi

kekeringan:

Tabel 1.7 Klasifikasi Drainase Tanah

Tekstur Tanah Drainase Tanah Skor Bobot
Nilai

Akhir

Pasir halus (Regosol,

Litosol)

Baik 1 2 2

Lempung berpasir

halus (Podsol,

Andosol)

Cukup Baik 2 2 4

Lempung berdebu

(Aluvial Coklat,

Andosol, Mediteran)

Sedang 3 2 6

Lempung berliat (Gley

Humus, Rensina)

Cukup Terhambat 4 2 8

Liat (Grumusol,

Latosol, Aluvial

Kelabu)

Terhambat 5 2 10

Sumber : Sudaryatno (2015)

d. Permeabilitas Batuan (Bobot 3)

Permeabilitas batuan merupakan kemampuan batuan dalam

meloloskan air. Batuan dengan tekstur pasir akan mempunyai

permeabilitas yang tinggi. Semakin besar pori-pori batuan maka akan

semakin mudah air untuk melewatinya (permeabilitas tinggi). Pori-pori

batuan yang sangat kecil akan sulit dilewati air (permeabilitas rendah).

Kelas tingkat permeabilitas batuan didapakan dari jenis batuan yang

diturunkan dari peta geologi. Klasifikasi permeabilitas batuan dan

pengaruhnya terhadap tingkat kekeringan ditampilkan pada Tabel 1.8

berikut ini:
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Tabel 1.8 Klasifikasi Permeabilitas Batuan

Jenis Batuan
Permeabilitas

Batuan
Skor Bobot

Nilai

Akhir

Batu Pasir Berbutir Halus,

Kerikil Kasar, Kerikil

Sedang, Kerikil Halus,

Pasir Kasar, Pasir Sedang

Tinggi 1 3 3

Batusabak, Pasir Halus,

Debu

Sedang 3 3 9

Batu Pasir Berbutir Sedang,

Batu Gamping, Sekis

Tuff, Gabro Lapuk, Granit

Lapuk, Lempung

Rendah 5 3 15

Sumber: Sudaryatno (2015)

e. Penggunaan Lahan (Bobot 2)

Jenis penggunaan lahan berpengaruh terhadap proses

penyerapan dan penampungan air hujan. Jenis penggunaan lahan yang

bervegetasi memiliki kemampuan menyerap air lebih tinggi

dibandingkan pada jenis penggunaan lahan tidak bervegetasi.

Pemberian skor dilakukan berdasarkan tingkat kemampuan menyerap

dan menyimpan air pada suatu jenis penggunaan lahan. Tabel 1.9

berikut menyajikan klasifikasi penggunaan lahan dan tingkat

pengaruhnya terhadap kekeringan:

Tabel 1.9 Klasifikasi Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan Skor Bobot
Nilai

Akhir

Tubuh Air 1 2 2

Hutan, Kebun Campuran, Perkebunan 2 2 4

Semak, Lahan Terbangun 3 2 6

Pertanian Lahan Kering, Tegalan, Sawah 4 2 8

Tanah Terbuka 5 2 10

Sumber : Sudaryatno 2015
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f. Bentuklahan (Bobot 2)

Bentuklahan adalah konfigurasi permukaan lahan yang

mempunyai relief khas yang dikontrol oleh struktur geologi tertentu.

Bentuklahan terbentuk akibat bekerjanya proses geomorfologi pada

batuan penyusunnnya dalam skala ruang dan waktu tertentu.

Bentuklahan digunakan sebagai salah satu parameter untuk mengetahui

tingkat rawan kekeringan fisik lahan karena kondisi permukaan lahan

berpengaruh terhadap besarnya potensi kekeringan yang dapat terjadi.

Skor tingkat pengaruh bentuklahan terhadap kekeringan dapat dilihat

pada Tabel 1.10 dibawah ini:

Tabel 1.10 Klasifikasi Bentuklahan

Bentuklahan Skor Bobot
Nilai

Akhir

Dataran Fluvial, Dataran Fluvial

Pantai, Dataran Aluvial Kaki Gunung

Api

1 2 2

Beting Pantai, Dataran Banjir dan

Teras Sungai, Dataran Aluvial Karst,

Lembah Karst, Lereng Kaki Koluvial

2 2 4

Bukit Terisolasi, Lereng Gunung Api,

Lereng Kaki Bukit, Pegunungan

Denudasional, Pegunungan Struktural

3 2 6

Gawir 4 2 8

Dataran Tinggi Karst, Dataran Tinggi

Kars Tertoreh, Kerucut Gunung Api,

Sisi Lembah Terjal

5 2 10

Sumber: BAPPEDA DIY (2008), Sudaryatno (2015)

Perhitungan skor tingkat rawan kekeringan parameter fisik lahan dilakukan

dengan menambahkan semua skor setiap parameter setelah dikalikan

bobotnya. Untuk lebih jelasnya dirumuskan sebagai berikut:
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PFL = Parameter Fisik Lahan

KL = Kemiringan Lereng

AWC = Available Water Capacity

DT = Drainase Tanah

PB = Permeabilitas Batuan

PL = Penggunaan Lahan

BL = Bentuk Lahan

Kemudian dikelaskan menjadi lima kelas dan diberi skor untuk masing-

masing kelas menggunakan perhitungan rentang kelas seperti berikut.

Tabel 1.11 Klasifikasi Skor Parameter Kekeringan Fisik Lahan

Skor Total Fisik

Lahan

Kelas Rawan

Kekeringan Fisik Lahan
Skor Bobot

Nilai

Akhir

16,0 – 27,8 Sangat Rendah 1 3 3

27,8 – 39,6 Rendah 2 3 6

39,6 – 51,4 Sedang 3 3 9

51,4 – 63,2 Tinggi 4 3 12

63,2 – 75,0 Sangat Tinggi 5 3 15

Sumber: Sudaryatno (2015), dengan perubahan.

4. Parameter Pertanian (Bobot 1)

Parameter kekeringan pertanian yang digunakan merupakan

parameter yang menentukan ketersediaan dan kelancaran suplai air untuk

pertanian saat musim kemarau tiba. Parameter tersebut berupa jenis irigasi

lahan pertanian yang digunakan. Semakin canggih jenis irigasi yang

digunakan untuk pertanian maka semakin rendah potensi kekeringan

Keterangan :

 
Dari hasil perhitungan tersebut maka hasil klasifikasi tingkat rawan

kekeringan parameter fisik lahan adalah seperti tabel 1.11 berikut:
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pertanian. Tabel 1.12 berikut adalah klasifikasi jenis irigasi pertanian yang

ada dan pengaruhnya terhadap tingkat rawan kekeringan pertanian.

Tabel 1.12 Klasifikasi Irigasi Pertanian

Jenis Irigasi Skor Bobot
Nilai

Akhir

Sawah Irigasi Teknis 1 1 1

Sawah Irigasi Semi Teknis 2 1 2

Sawah Irigasi Sederhana 3 1 3

Sawah Tadah Hujan 4 1 4

Pertanian Lahan Kering 5 1 5

Sumber : PUSLITTANAK 2002 dalam Susanto 2014, dengan perubahan.

Perhitungan nilai akhir tingkat kerawanan kekeringan menggunakan

asumsi bahwa parameter meteorologis merupakan faktor penyebab utama

kekeringan sehingga memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan

parameter lainnya. Parameter pertanian memiliki bobot paling rendah

karena pengaruhnya dianggap paling kecil dibanding parameter lainnya.

Tingkat kerawanan kekeringan didapatkan dari overlay semua parameter

dan dihitung dengan rumus berikut:

RK = Tingkat Rawan Kekeringan

PM = Parameter Meteorologis

PH = Parameter Hidrologis

PFL = Parameter Fisik Lahan

PP = Parameter Pertanian

Hasilnya berupa peta tingkat rawan kekeringan yang dikelaskan menjadi 5

kelas dengan perhitungan sebagai berikut:

(6)

Keterangan:
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Dari hasil perhitungan tersebut maka hasil klasifikasi tingkat rawan

kekeringan adalah seperti tabel 1.13 berikut:

Tabel 1.13 Klasifikasi Tingkat Rawan Kekeringan

Skor Total Kelas Tingkat Rawan Kekeringan

13 - 23,4 Sangat Rendah

23,4 - 33,8 Rendah

33,8 - 44,2 Sedang

44,2 - 54,6 Tinggi

54,6 - 65 Sangat Tinggi

Sumber: Sudaryatno (2015), dengan perubahan.

Tingkat ancaman bahaya kekeringan didapatkan dari klasifikasi ulang

tingkat rawan kekeringan dari 5 kelas menjadi 3 kelas seperti Tabel 1.14

berikut:

Tabel 1.14 Klasifikasi Tingkat Bahaya Kekeringan

Kelas Tingkat Rawan

Kekeringan

Kelas Tingkat Ancaman

Bahaya Kekeringan

Sangat Rendah Rendah

Rendah Rendah

Sedang Sedang

Tinggi Tinggi

Sangat Tinggi Tinggi

Sumber: BNPB (2011).

b. Kerentanan

Kerentanan didapatkan dari pengharkatan berbagai komponen kerentanan

baik komponen kerentanan ekonomi, kerentanan sosial dan kerentanan ekologi.

Kerentanan ekonomi berdasarkan persentase luas lahan pertanian yang ada.

Kerentanan sosial berdasarkan kepadatan penduduk, jumlah balita, jumlah ibu

hamil, jumlah lansia, jumlah penduduk cacat, serta persentase rumah tangga miskin.

Sedangkan kerentanan ekologi berdasarkan pada persentase luasan lahan hutan.

Semakin besar potensi kerentanan maka akan semakin besar skor yang diberikan.
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Setiap komponen dikelaskan menjadi tiga kelas dan diberi skor 1-3. Pengharkatan

dilakukan berdasarkan tabel 1.15 berikut ini:

Tabel 1.15 Tingkat Kerentanan

Komponen Indikator
Bobot

(%)

Skor
Satuan

1 2 3

Ekonomi
Persentase Luas Lahan

Pertanian
100 < 25 25 – 50 > 50 %

Sosial

Kepadatan Penduduk 50 < 1500 1500 – 3000 >  3000 Jiwa/km2

Jumlah Balita (< 5 th) 5 < 2500 2500 - 4500 > 4500 Jiwa

Jumlah Ibu Hamil 5 < 450 450 - 850 > 850 Jiwa

Jumlah Lansia (> 65 th) 5 < 2500 2500 - 4500 > 4500 Jiwa

Jumlah Penduduk Cacat 5 < 250 250 - 500 > 500 Jiwa

Persentase Rumah

Tangga Miskin
30 < 30 30 - 45 > 45 %

Ekologi
Persentase Luas Lahan

Hutan
100 < 6,4 6,4 – 33,2 > 33,2 %

Sumber: Aditya dkk (2010)

Hasil dari pengharkatan diatas digunakan untuk mengitung nilai kerentanan dengan

rumus sebagai berikut:

Keterangan :V : KerentananKVe : Komponen EkonomiKVs : Komponen SosialKVl : Komponen Ekologi

Hasil perhitungan tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan metode

natural breaks ke dalam 3 kelas dan diberi skor yaitu rendah (1), sedang (2) dan

tinggi (3). Penggunaan klasifikasi natural breaks (metode klasifikasi Jenks)

menurut Aditya (2010) dapat membagi kelas menurut distribusi data. Klasifikasi ini

bertujuan untuk meminimalkan variasi di dalam satu kelas dan memaksimalkan

variasi antar kelas.
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c. Kapasitas

Kapasitas didapatkan dari pengharkatan berbagai komponen kapasitas yaitu

komponen struktur fisik dan komponen kesehatan. Komponen fisik berupa layanan

air bersih (PDAM) sedangkan komponen kesehatan berupa rumah sakit,

puskesmas, posyandu, apotek dan tenaga kesehatan yang ada. Pengharkatan

dilakukan berdasarkan tabel 1.16 berikut ini:

Tabel 1.16 Tingkat Kapasitas

Komponen Indikator
Bobot

(%)

Skor
Satuan

1 2 3

Struktur Fisik Layanan PDAM 100
Belum

terlayani

Terlayani

sebagian

(< 75 %)

Terlayani

baik

(> 75%)

-

Kesehatan

Jumlah Rumah Sakit 20 0 1 > 1 unit

Jumlah Puskesmas 20 1 2 > 2 unit

Jumlah Posyandu 20 < 60 60 – 90 > 90 unit

Jumlah Apotek 20 < 3 3 – 5 > 5 unit

Jumlah Tenaga

Kesehatan (Dokter,

Perawat, Bidan,

Kesmas, Gizi,

Farmasi, Sanitasi)

20 < 50 50 – 100 > 100 orang

Sumber: Aditya dkk (2010)

Hasil dari pengharkatan diatas digunakan untuk mengitung nilai kapasitas dengan

rumus sebagai berikut:

Keterangan :C : KapasitasKCf : Komponen Struktur FisikKCk : Komponen Kesehatan

Hasil perhitungan tersebut kemudian diklasifikasikan menggunakan metode

natural breaks ke dalam 3 kelas dan diberi skor yaitu rendah (1), sedang (2) dan

tinggi (3).
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d. Risiko Bencana Kekeringan

Penentuan tingkat risiko bencana kekeringan dilakukan dengan

menggunakan matriks risiko. Di dalam matriks ini, bahaya menjadi faktor dominan

penentu nilai tingkat risiko bencana. Tingkat risiko dihasilkan dengan

mengelompokkan tingkat bahaya tertentu berdasarkan hasil pembagian nilai

kerentanan (V) dengan nilai kapasitas (C) yang telah diklasifikasikan sebelumnya.

Nilai kerentanan yang telah dibagi dengan nilai kapasitas melalui metode overlay,

diklasifikasikan terlebih dahulu menjadi 3 kelas dengan metode natural breaks

yaitu rendah, sedang dan tinggi untuk kemudian dilakukan klasifikasi matriks

risiko. Penentuan klasifikasi matrks risiko dilakukan secara kualitatif karena

menentukan tingkat risiko berdasarkan klasifikasi tingkat ancaman bahaya dan

klasifikasi tingkat kerentanan aktual (V/C). Tabel 1.17 berikut adalah cara

penentuan tingkat risiko bencana berdasarkan tingakt ancaman bahaya, kerentanan

dan kapasitas mengunakan matriks risiko bencana.

Tabel 1.17 Matriks Risiko Bencana

Risiko Bencana

(V/C)

Tinggi Sedang Tinggi Tinggi

Sedang Rendah Sedang Tinggi

Rendah Rendah Rendah Sedang

Rendah Sedang Tinggi

Ancaman Bahaya (H)

Sumber : Bakornas Penanganan Bencana (2007), Aditya dkk (2010)

1.8 Batasan Operasional

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan / atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan

dampak psikologis (Perka BNPB No 2 tahun 2012).
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Ancaman Bahaya (hazard) adalah suatu fenomena alam atau buatan yang

mempunyai potensi mengancam kehidupan manusia, kerugian harta benda dan

kerusakan lingkungan (Bakornas PB, 2007).

Kerentanan (vulnerability) adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau

masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam

menghadapi ancaman bencana (Perka BNPB No 2, 2012)

Kapasitas (capacity) adalah kekuatan atau potensi sumberdaya yang dimiliki

komunitas masyarakat untuk mengantisipasi dan atau mengurangi dampak risiko

bencana (Aditya, 2010).

Risiko (risk) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana

pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa

terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan

gangguan kegiatan masyarakat (Bakornas PB, 2007).

Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah

kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan

lingkungan (Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007) .

Sistem Informasi Geografi adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan

untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-informasi geografi khususnya data

spasial (Prahasta, 2001).
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Gambar 1.3 Diagram Alir


