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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia disebut sebagai supermarket bencana karena posisinya berada 

dalam wilayah yang memiliki kondisi gegrafis, geologis dan demografis yang 

rawan terhadap bencana alam (Dwikorita Karnawati, BMKG, 2017). Bencana 

yang sering melanda Indonesia yaitu bencana hidrometeorologis karena 

dampak dari perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan kondisi dimana 

pola iklim dunia yang berubah-ubah sehingga menyebabkan keadaan cuaca 

yang tidak menentu (Ida Nurul Hidayanti dan Suryanto, 2015). Perubahan 

iklim disebabkan oleh adanya variabel iklim yang terjadi secara terus 

menerus dalam jangka waktu yang panjang antara 50 hingga 100 tahun, 

diantaranya yaitu suhu udara dan curah hujan. Peristiwa perubahan iklim 

memberikan pengaruh negatif terhadap lingkungan yang mengakibatkan 

dampak pergeseran pola curah hujan, besaran curah hujan, dan perubahan 

temperatur udara. Dampak tersebut ditandai dengan mundurnya musim 

penghujan dan panjangnya musim kemarau (Haris Mustaqim, 2016). 

Kemarau panjang membuat sebagian kawasan di Indonesia mengalami 

bencana kekeringan. Bencana kekeringan yaitu ketersediaan air yang jauh di 

bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, kegiatan ekonomi, lingkungan 

dan pertanian. Kekeringan ditandai dengan berkurangnya kelembaban tanah 

yang disebabkan oleh kurangnya curah hujan dalam jangka waktu tertentu 

(Chatarina, Sarwono, & Dwi, 2016). Musim kemarau yang melanda 

Indonesia terjadi sejak bulan Mei tetapi puncak musim kemarau terjadi pada 

Bulan Juli hingga Oktober tahun 2019 yang menyebabkan terjadinya 

kekeringan dan dampaknya lebih panjang dari tahun 2018 (Adi Ripaldi, 

Ketua Subidang Analisis Informasi Iklim BMKG, 2019). Hal ini disebabkan 

oleh curah hujan yang lebih sedikit yaitu dibawah 20 milimeter per bulan 

dibandingkan dengan tahun 2018.  
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Gambar 1.1 Peta Prakiraan Curah Hujan di Indonesia Tahun 2019 

Sumber: BMKG, 2019
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Berdasarkan gambar 1.1. menunjukkan prakiraan curah hujan di bulan 

Juli tahun 2019 intensitas curah hujan di berbagai provinsi di Indonesia memiliki 

intensitas curah hujan rendah yang berkisar antara 20 hingga 50 mm sehingga 

berakibat terjadinya kekeringan. Daerah yang berdampak kekeringan terdapat di 

P. Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (BMKG,2019). Dari berbagai daerah di 

Indonesia merujuk pada informasi Badan Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika (BMKG) yang dihimpun Balai Litbang Teknologi Pengelola Daerah 

Aliran Sungai (Balitek DAS) Surakarta menyatakan bahwa Jawa Tengah 

merupakan provinsi terparah yang terdampak kekeringan. Wilayah Jawa Tengah 

tercatat 31 Kabupaten mengalami kekeringan akibat kemarau panjang. Ketua 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Sudaryanto 

menyatakan dari 31 kabupaten yang tercatat kekeringan terdapat 10 kabupaten 

yang mengalami kekeringan terparah diantaranya yaitu Kabupaten Cilacap, 

Purbalingga, Klaten, Purworejo, Grobogan, Temanggung, Kota Semarang, 

Kabupaten Tegal, Banyumas dan Pemalang (TribunNews, 2019). 

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan 

musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara antara 

28
0
 – 30

0
C dan kecepatan angin rata – rata sekitar 153 mm setiap bulannya. 

Curah hujan tertinggi di Kabupaten Klaten terjadi pada Bulan Januari sebesar 

350 mm per bulan dan curah hujan terendah terjadi di Bulan Juli sebesar 8 mm 

per bulan (Klatenkab,2019). Curah hujan yang rendah menunjukkan bahwa 

Kabupaten Klaten memasuki musim kemarau dan terjadi sejak Bulan Mei 

hingga November (BPBD Kabupaten Klaten, 2019). Kemarau panjang tesebut 

mengakibatkan sebagian wilayah di Kabupaten Klaten mengalami bencana 

kekeringan. Kekeringan yang terjadi membuat sebagian masyarakat di 

Kabupaten Klaten kesulitan untuk mendapatkan air bersih dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. 
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Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah di Jawa Tengah yang 

rawan terhadap bencana kekeringan pada setiap tahunnya akibat kemarau panjang 

(Sudaryanto, 2019). Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa dari 26 

kecamatan di Klaten yang rawan kekeringan yaitu Kecamatan Kemalang, Jatinom, 

Bayat, Cawas dan Karangdowo. Kekeringan membuat pasokan air bersih di 

Kabupaten Klaten mencapai 800 tangki untuk membantu masyarakat di daerah 

rawan kekeringan. 

Tabel 1.1. Rekapitilasi Pengiriman Air Bersih BPBD Kabupaten Klaten 

Tahun 2019 

No Desa/Kec/Instansi Jumlah Keterangan 

    

1 KECAMATAN KEMALANG   

 1. Kendalsari  52 tangki  

 2. Talun   

 3. Sidorejo 67 tangki  

 4. Tlogowatu 6 tangki  

 5. Keputran   

 6. Balerante 5 tangki  

 7. Tegalmulyo 42 tangki  

 8. Tangkil 3 tangki  

 Total  175 tangki  

2 KECAMATAN KARANGDOWO   

 1. Tumpukan 53 tangki  

 2. Ringin Putih 18 tangki  

 3. Demangan 8 tangki  

 4. Bulusan 3 tangki  

 5. Tulas 17 tangki  

 Total 88 tangki  

3 KECAMATAN JATINOM   

 1. Bandungan  60 tangki  

 2. Tibayan  -  

 3. Temuireng  64 tangki  

 4. Socokangsi -  

 5. Beteng  71 tangki  

 6. Bengking  60 tangki  

 Total 261 tangki  

4 KECAMATAN MANISRENGGO   

 1. Kecemen -  

 2. Ngemplak Seneng -  

 Total 0  
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No Desa/Kec/Instansi Jumlah Keterangan 

5 
KECAMATAN 

KARANGNONGKO 
  

 1. Gemampir 63 tangki  

6 KECAMATAN TRUCUK   

 1. Kalikebo 6 tangki  

 2. Gaden 3 tangki  

 3. Planggu 3 tangki  

 Total 12 tangki  

7 KECAMATAN PRAMBANAN   

 1. Sengon -  

8 KECAMATAN BAYAT   

 1. Dukuh 11 tangki  

 2. Ngerangan 40 tangki  

 3. Krikilan 5 tangki  

 4. Banyuripan 10 tangki  

 5. Jambakan 16 tangki  

 6. Talang 6 tangki  

 7. Wiro 13 tangki  

 8. Jotangan 9 tangki  

 9. Gunung Gajah 11 tangki  

 10. Krakitan 11 tangki  

 11. Tegalrejo 5 tangki  

 12. Paseban 1 tangki  

 13. Jarum  1 tangki  

 Total 139 tangki  

9 KECAMATAN PEDAN   

 1. Kaligawe 2 tangki  

 2. Sobayan 1 tangki  

 Total 3 tangki  

10 KECAMATAN CAWAS   

 1. Bogor 4 tangki  

 2. Pogung 8 tangki  

 3. Gombang 3 tangki  

 4. Tlingsing 1 tangki  

 5. Nanggulan 24 tangki  

 6. Burikan 4 tangki  

 7. Bawak 1 tangki  

 Total 45 tangki  

11 KECAMATAN GANTIWARNO   

 1. Mlese 3 tangki  

 Jumlah keseluruhan 800 tangki  

Sumber: BPBD Kabupaten Klaten, 2019 
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Berdasarkan tabel 1.1. Kecamatan Bayat merupakan daerah yang sangat 

rawan kekeringan yaitu memiliki 13 desa yang memerlukan bantuan air 

bersih untuk kebutuhan hidup. Meskipun pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa 

pasokan tangki air lebih banyak di Kecamatan Jatinom tetapi Kecamatan 

Bayat lebih kering karena sebagian besar desa di Bayat mengalami 

kekeringan dengan kondisi geografisnya memiliki curah hujan rendah dan 

mengalami kemarau panjang selama 4 – 6 bulan atau lebih dari 6 bulan. Dari 

13 desa tersebut yang memerlukan bantuan paling banyak yaitu Desa 

Ngerangan. Hal ini disebabkan karena Desa Ngerangan memiliki jenis tanah 

grumusol. Tanah grumusol merupakan jenis tanah yang sangat lekat ketika 

basah dan akan pecah-pecah ketika kering sehingga tanah di Desa Ngerangan 

merupakan tanah lempung yang bersifat labil dimana pada musim kemarau 

tanah menjadi retak-retak karena susut.  

 

Gambar 1.3. Kondisi Tanah Desa Ngerangan 

Sumber: Survei, 2020 

Kondisi tersebut menyebabkan ketersediaan air yang berkurang karena di 

musim kemarau tidak dapat menyerap air hujan dan simpanan cadangan air di 

dalam tanah menjadi semakin menipis. Oleh sebab itu masyarakat di Desa 

Ngerangan kesulitan mendapatkan air untuk memenuhi kebutuhan sehari - 
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hari pada musim kemarau dan hanya bisa menunggu bantuan pasokan air 

tangki dari pemerintah daerah Kabupaten Klaten. 

Berdasarkan karakteristik fisik dan sosial yang khas di Desa Ngerangan 

Kecamatan Bayat, maka diperlukan upaya strategi adaptasi masyarakat dalam 

menghadapi kekeringan pada aspek ekonomi, struktural dan sosial sehingga 

masyarakat dapat tetap memenuhi kebutuhan air sehari-hari meskipun dalam 

keadaan yang kekurangan air. Adaptasi merupakan hasil akhir sikap 

masyarakat yang muncul berdasarkan persepsi dan pengetahuan mereka 

terhadap bencana kekeringan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk 

mengurangi serta menghindari resiko bencana dengan meningkatkan 

kesadaran dan kapasitas masyarakat (Chatarina, Sarwono, & Dwi, 2016). 

Sehingga masyarakat dapat bekerjasama mengatur strategi dalam menghadapi 

bencana kekeringan dengan berbagai aspek yaitu ekonomi, struktural, dan 

sosial. Oleh sebab itu berdasarkan permasalahan tersebut peneliti akan 

melakukan penelitian tentang “Kajian Strategi Adaptasi Terhadap 

Bencana Kekeringan di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klaten”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana strategi adaptasi pada aspek ekonomi yang dilakukan 

masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan di Desa Ngerangan 

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten? 

2. Bagaimana strategi adaptasi pada aspek sosial yang dilakukan masyarakat 

untuk menghadapi bencana kekeringan di Desa Ngerangan Kecamatan 

Bayat Kabupaten Klaten? 

3. Bagaimana strategi adaptasi pada aspek struktural yang dilakukan 

masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan di Desa Ngerangan 

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menganalisis strategi adaptasi pada aspek ekonomi yang dilakukan 

masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan di Desa Ngerangan 

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. 

2. Menganalisis strategi adaptasi pada aspek sosial yang dilakukan 

masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan di Desa Ngerangan 

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. 

3. Menganalisis strategi adaptasi pada aspek struktural yang dilakukan 

masyarakat untuk menghadapi bencana kekeringan di Desa Ngerangan 

Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai referensi terhadap pengembangan ilmu geografi khususnya 

dalam bidang sosial bencana. 

2. Memberikan masukan bagi instansi yang terkait untuk memberikan 

tindakan kepada masyarakat supaya tanggap terhadap bencana. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1.  Telaah Pustaka 

A. Adaptasi 

Adaptasi merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan alam di sekitarnya, baik secara biologis/genetik 

dan budaya. Selain itu adaptasi juga merupakan proses yang dinamik 

karena makhluk hidup dan lingkungan tidak bersifat tetap (Marrug 

dalam Su Rito Hardoyo, 2014).  
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Secara umum, adaptasi merupakan cara individu untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan yang mengalami 

perubahan baik yang memperbaiki kerusakan atau mengeksploitasi 

lingkungan sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan yang sedang 

terjadi. Sehingga memaksakan individu tersebut dengan sumber daya 

yang dimiliki untuk menyesuaikan diri (Sutigno dkk, 2015). Adaptasi 

yang dimaksudkan yaitu menyesuaikan diri dengan perubahan 

lingkungan berupa penyesuaian dengan tempat tinggal, infrastruktur 

jalan, mata pencaharian dan sarana umum lainnya. 

B. Strategi Adaptasi Bencana 

Strategi adaptasi lebih mengarah pada rencana tindakan dalam kurun 

waktu tertentu yang dilakukan oleh suatu kelompok atau keseluruhan 

manusia sebagai upaya dengan kemampuan yang dimilikinya (Smith 

dalam Watebossy, 2001). Secara umum, strategi adaptasi merupakan 

rencana tindakan yang dilakukan manusia secara sadar maupun tidak 

sadar untuk merespon berbagai kondisi dari eksternal dan internal 

(Marrug dalam Su Rito Hardoyo, 2014). Strategi adaptasi pada kondisi 

sosial mempunyai tingkatan pelaku, dan pelaku tersebut harus 

mengetahui semacam pernyataan tentang apa yang akan direncanakan, 

dipikirkan dan apa yang akan dilakukan. Sehingga suatu individu atau 

kelompok saat mendiami tempat baru mampu cepat tanggap terhadap 

keadaan yang terjadi dan menyusun strategi agar mudah merespon 

kondisi yang terjadi di lingkungan yang baru ditempati (Smith dalam 

Watebossy, 2001). 

Strategi doping merupakan suatu kebiasaan atau perilaku masyarakat 

untuk mengurangi resiko terhadap bencana dan mengurangi dampak 

yang ditimbulkan akibat bencana (Heryanti dalam Hermawan, 2014). 

Strategi doping dalam masyarakat lokal untuk menghadapi bencana 

terbagi menjadi empat strategi diantaranya straergi ekonomi, struktural, 
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sosial dan kultural (Twigg dalam Hermawan, 2014). Berikut ini 

merupakan strategi doping dalam menghadapi bencana menurut Twigg 

(2014): 

1. Strategi Doping Ekonomi 

Strategi doping ekonomi merupakan pengerahan sumberdaya 

ekonomi yang dimiliki masyarakat secara individu maupun 

kelompok yang difokuskan untuk mendapatkan penghasilan di 

luar dari pekerjaan utamnya dalam mendapatkan penghasilan 

tambahan. Tujuan utama dari strategi doping ekonomi yaitu 

untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dalam mecukupi 

kebutuhan hidup saat terjadi bencana. 

2. Strategi Doping Struktural 

Strategi doping struktural adalah strategi yang berfokus pada 

pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik maupun non fisik 

untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. 

Strategi ini bertujuan untuk meminimalisir resiko terhadap 

bencana. 

3. Strategi Doping Sosial 

Strategi sosial merupakan strategi yang dilakukan dari 

kegiatan sosial masyarakat. Contohnya: gotong royong, 

perkumpulan warga untuk membahas kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mengantisipasi bencana dan lainnya.  

4. Strategi Doping Kultural 

Strategi doping sosial adalah penerapan kearifan lokal suatu 

daerah dalam menghadapi bencana kekeringan yang diwariskan 
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oleh nenek moyang secara turun – temurun dari generasi ke 

generasi. Contohnya: upacara tradisional dan lainnya. 

C. Perubahan Iklim 

Iklim adalah kondisi cuaca dalam kurun waktu tertentu yang terjadi 

di suatu tempat atau daerah yang cukup luas (Wirjomiharjo dan 

Swarinoto dalam Binternagel, 2009). Definisi lain tentang iklim adalah 

karakter kecuacaan suatu tempat atau daerah, dan bukan hanya 

merupakan cuaca rata-rata (Binternagel, 2009). Kurun waktu yang 

sering digunakan untuk menentukan iklim rata-rata sekitar 11 hingga 30 

tahun. Iklim pada suatu daerah dipengaruhi oleh letak geografis dan 

topografi suatu wilayah, yang artinya perbedaan iklim suatu daerah 

dipengaruh oleh posisi relatif matahari terhadap daerah tersebut di 

planet bumi. Sedangkan cuaca merupakan kondisi atau keadaan udara 

yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu 

(ilmugeografi.com, 2020). Cuaca dapat berubah-ubah dalam waktu 

yang singkat yaitu hanya beberapa jam saja dan ditandai dengan 

perbedaan siang dan malam. Cuaca terjadi karena perubahan suhu dan 

kelembaban udara yang terjadi pada suatu tempat dengan tempat yang 

lainnya. 

Perubahan iklim adalah berubahnya pola dan intensitas unsur iklim 

pada periode waktu yang dapat dibandingkan (biasanya terhadap 

ratarata 30 tahun). Perubahan iklim dapat merupakan suatu perubahan 

dalam kondisi cuaca rata-rata atau perubahan dalam distribusi kejadian 

cuaca terhadap kondisi rata-ratanya (Binternagel, 2009). Skema alur 

perubahan iklim dapat dilihat pada gambar 1.3. sebagai berikut. 
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Gambar 1.4. Skema Perubahan Iklim 

Sumber: Binternagel, 2009 

D. Bencana 

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam serta sulit 

diprediksi waktunya dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana 

disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia sehingga dapat 

menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda serta kerusakan 

lingkungan dan dampak psikologis (Undang-Undang RI No. 24 Tahun 

2007). Oleh karena itu bencana dapat dibagi menjadi bencana alam, 

bencana non-alam dan bencana sosial. Bencana alam merupakan 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang terdiri dari 

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

dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah peristiwa yang terjadi 

akibat serangkaian peristiwa non-alam seperti epidemi, gagal 

modernisasi, gagal teknologi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana 

 

 

iklim: 


(global warming). 

 Pencairan lapisan es. 

 Perubahan pola hujan. 

 laut 

dan perubahan sirkulasi 

laut. 

 

 

 

 

Interferensi 

 

 

 

RESPON  MITIGASI 

Dampak 
 Positif 

 Negatif 

 


bakar fosil. 

 Aktivitas pertanian. 

 Perubahan lahan. 

 

 

 
 Gas rumah kaca (CO , 

 

CH4, N2O). 

 Aerosol. 



terganggu. 



14 

 

 

sosial yaitu peristiwa yang disebabkan oleh manusia seperti 

kemiskinan, konflik sosial antar kelompok/komunitas dan teror. 

E. Kekeringan 

 Bencana kekeringan adalah peristiwa yang diakibatkan oleh 

kurangnya ketersediaan air yang jauh dari kebutuhan air untuk 

kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. 

Kekeringan disebabkan oleh musim kemarau yang panjang sehingga 

mengakibatkan berkurangnya pasokan air tanah dan air permukaan 

melalui proses penguapan, transpirasi dan penggunaan air secara 

berlebiham oleh manusia. Penyebab kekeringan di Indonesia sebagian 

besar diakibatkan oleh penyimpangan iklim, gangguan keseimbangan 

hidrologis, dan kekeringan agronomis. (R. Rijanta dkk, 2014).  

Berdasarkan dampak dan penyebab kekeringan sehingga dapat 

diklasifikasikan berdasarkan kekeringan yang terjadi secara alami dan 

akibat dari ulah manusia (Adi, 2011). Kekeringan secara alami terbagi 

menjadi 4 jenis yaitu: 

1. Kekeringan Meteoroligis 

Kekeringan meteorologis merupakan kekeringan yang 

berkaitan dengan tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu 

musim di suatu kawasan. Pengukuran kekeringan meteorologis 

merupakan indikasi pertama adanya kekeringan. 

2. Kekeringan Hidrologis 

Kekeringan hidrologis merupakan kekeringan yang 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 
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berkurangnya hujan sampai menurunya elevasi air sungai, waduk, 

danau dan elevasi muka air tanah. 

3. Kekeringan Agronomis 

Kekeringan agronomis berkaitan dengan kandungan lengas 

tanah (kandungan air di dalam tanah), sehingga tidak mampu untuk 

memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada kurun waktu tertentu 

di wilayah yang luas. Kekeringan pertanian ini menjadi indikasi 

kekeringan setelah kekeringan meteorologis. 

4. Kekeringan Sosial Ekonomi 

Kekeringan sosial ekonomi berkaitan dengan kondisi dimana 

pasokan komodisi ekonomi kurang dari kebutuhan normal akibat 

dari kekeringan meteorologis, hidrologis dan agronomis 

(pertanian). 

Adapun kekeringan akibat dari ulah manusia yang disebabkan 

karena ketidaktaatan pada peraturan yang sudah ditetapkan. Kekeringan 

yang berasal dari ulah manusia dinamakan dengan Kekeringan 

Antropogenik yang dapat dibedakan menjadi 2 yaitu: 

1. Ketidaktaatan pengguna dalam melakukan pola tanam dan pola 

penggunaan air sehingga kebutuhan air lebih besar daripada 

pasokan ketersediaan air yang direncanakan. 

2. Kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber – sumber air 

akibat dari ulah manusia. 

F. Tanah  

Tanah adalah tubuh alam yang menyelimuti sebagian besar 

permukaan bumi yang mempunyai sifat dan karakteristik fisik, biologi, 

kimia serta morfologi yang khas akibat dari serangkaian panjang 
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berbagai proses yang membentuknya (Junun Sartohadi dkk,2013). 

Faktor pembentuk tanah berdasarkan (Jenny,1941) terdiri dari iklim, 

organisme, bahan induk tanah, bentuklahan dan waktu. 

Tanah memiliki peran penting terhadap kehidupan makhluk hidup 

di bumi. Tanah juga memiliki jenis tanah yang berbeda-beda 

diantaranya adalah: 

1. Tanah Aluvial 

Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena 

endapan lumpur yang biasanya terbawa oleh aliran sungai. Tanah 

ini biasanya ditemui dibagian hilir sungai atau daerah dataran 

rendah. 

Tanah aluvial memiliki warna coklat hingga kelabu. Aluvial 

memiliki sifat tanah yang subur karena memiliki tekstur lembut dan 

mudah digarap sehingga tanah ini cocok untuk pertanian yang 

ditanami tanaman seperti padi, palawija, hingga tembakau. 

2. Tanah Andosol 

Tanah andosol adalah jenis tanah vulkanik yang terbentuk oleh 

proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini memiliki ciri 

dengan warna kehitaman, kadar organik dan kadar air yang tinggi 

serta tingkat kelembaban rendah. 

Andosol merupakan tanah yang subur dan cocok untuk 

tanaman dan biasanya berada di daerah yang memiliki iklim basah 

dan memiliki curah hujan tinggi. 

3. Tanah Entisol 

Tanah entisol adalah tanah yang terbentuk dari pelapukan 

material letusal gunung berapi seperti debu, pasir, dan lahar. Tanah 

ini juga identik dengan tanah vulkanis dan andosol namun untuk 

tanah entisol khusus terbentuk dari letusan gunung berapi saja. 

Tanah etisol ditemukan tidak jauh dari area gunung berapi dan 
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memiki sifat berupa tanah tipis yang belum memiliki lapisan tanah 

dan berupa gundukan. 

 

4. Tanah Grumusol 

Tanah grumusol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari 

pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik. Kandungan organik 

pada tanah grumusol rendah karena beasal dari batuan kapur. Tanah 

ini tidak cocok untuk tanaman karena teksturnya kering dan mudah 

pecah apalagi pada musim kemarau dan memiliki warna tanah 

netral hingga alkalis. 

Tanah grumusol mudah ditemukan di Jawa Tengah seperti 

Klaten, Demak, Jepara, Pati hingga Rembang, Jawa Timur ada di 

Ngawi dan Madiun serta Nusa Tenggara Timur. 

5. Tanah Humus 

Tanah humus merupakan jenis tanah yang berasal dari sisa – 

sisa tumbuhan yang membusuk. Tanah ini sangat jujur karena 

mengandung banyak mieral dan unsur hara tanah sehingga cocok 

untuk tanaman. Tanah humus memiliki warna agak kehitam-

hitaman dan bisa ditemukan pada daerah yang terdapat banyak 

hutan. 

6. Tanah Inceptisol 

Tanah inceptisol adalah jenis tanah yang terbentuk dari 

pelapukan batuan sedimen dengan warna sedikit kecoklatan 

kehitaman dan campuran agak keabu-abuan. Tanah ini cocok untuk 

perkebunan seperti tanaman kelapa sawit maupun karet dan tanah 

ini tersebar diberbagai daerah di Indonesia terutama Sumatera, 

Kalimantan dan Papua. 

7. Tanah Podzolik 

Tanah podzolik merupakan jenis tanah terbentuk karena curah 

hujan tinggi dan suhu yang rendah. Tanah ini mengandung unsur 

hara yang sedikit dan sifatnya basah jika terkena air. Warna tanah 
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ini merah hingga kuning dan kadungan organik serta mineralnya 

mudah mengalami pencucian oleh air hujan. 

 

 

8. Tanah Padas 

Tanah padas merupakan jenis tanah yang cukup keras seperti 

batuan sehingga tidak ada kandungan air didalamnya karena sangat 

padat. Kandungan organik dan unsur hara pada tanah ini sangat 

rendah dan hamper tidak ada. Tanah ini ditemui secara merata di 

seluruh wilayah Indonesia. 

9. Tanah Organosol 

Tanah organosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari proses 

pelapukan bahan organik seperti tumbuhan atau rawa. Tanah ini 

memiliki kandungan unsur hara rendah dan tingkat kelembaban juga 

rendah dan banyak ditemui pada daerah yang memiliki iklim basah 

serta curah hujan tinggi seperti di daerah pantai, dan hampir di 

seluruh Indonesia diantaranya Sumatera, Kalimantan, Papuan dan 

Jawa. 

10. Tanah Latosol 

Tanah latosol adalah jenis tanah yang terbentuk dari pelapukan 

batuan sedimen dan metamorf. Tanah ini berwarna hitam hingga 

kuning dan merupakan tanah yang tidak terlalu subur. Persebaran 

tanah ini terdapat pada daerah yang memiliki curah hujan tinggi dan 

kelembaban tinggi serta dapat ditemui di Sulawesi, Lampung, 

Kalimantan hingga Bali. 

11. Tanah Litosol 

Tanah litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk akibat 

proses pelapukan batuan beku dan sedimen. Tanah ini memiliki sifat 

seperti butiran kasar dan kerikil. Biasanya tanah ini ditemui di 

daerah dengan kecuraman tinggi seperti bukit tinggi, Nusa Tenggara 

Barat hingga Jawa. 
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12. Tanah Regosol 

Tanah yang berasal dari peristiwa vulkanisme atau hasil dari 

erupsi gunung berapi. Bentuk wilayah berombak hingga bergunung, 

mempunyai sifat tanah yang subur. Tanah ini mempunyai tekstur 

yang kasar memiliki butiran – butiran kasar, mempunyai sifat peka 

terhadap erosi, berwarna keabuan, kaya akan unsur hara, cenderung 

gembur, dan mempunyai kemampuan menyerap air yang tinggi 

serta mudah terkena erosi. 

 

1.5.2. Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait seperti yang terangkum 

dalam tabel 1.2. sebagai berikut: 

1). Chatarina Muryani, Sarwono dan Dwi Hastuti (2016), melakukan 

penelitian mengenai Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana 

Kekeringan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tegah dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengolahan 

data yaitu purposive sampling. Hasil penelitian berupa dampak yang 

ditimbulkan akibat kekeringan baik untuk keperluan air domestik 

maupun pertanian. 

2). Suryanti, Emi Dwi dan Dr. H.A. Sudibyakto, M.S (2010), melakukan 

penelitian mengenai Strategi Adaptasi Ekologis Masyarakat di Kawasan 

Karst Gunungsewu dalam Mengatasi Bencana Kekeringan (Studi Kasus: 

Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul) dengan menggunakan metode 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan ekologis. Metode 

pengumpulan data dilakukan melalui observasi, indept interview, 

diskusi kelompok terarah (FGD) dan penelaahan data sekunder. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Kecamatan Tepus merupakan daerah kering 

dan tandus dengan kondisi air permukaannya relatif sedikit dan sumber 

airnya sangat dalam, sehingga selalu mengalami kekeringan di setiap 

tahunnya. Kegiatan pertanian merupakan tumpuhan hidup sebagian besar 
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penduduk dengan pola permukiman mengelompok dan padat pada lembah 

antar bukit. Dampak bencana kekeringan yang dirasakan terhadap 

penghidupan masyarakat, yaitu: kelangkaan air dimusim kemarau, 

produktivitas sumberdaya alam rendah, dan pendapatan masyarakat rendah. 

Sehingga masyarakat melakukan 3 pola strategi adaptasi ekologis sebagai 

bentuk inovasi dalam mengatasi bencana kekeringan. 

3). Priyono, Choirul Amin dan Arif Jauhari (2016), melakukan penelitian 

mengenai Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Bencana 

Kekeringan di Kawasan Karst dengan menggunakan metode 

penelitian survey dan analisis data sekunder. Hasil penelitian ini 

berupa penyelesaian masalah kekeringan di musim kemarau sekaligus 

memicu kegiatan produktif di luar sektor pertanian. 
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Tabel 1.2. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

  Nama Peneliti Judul, Tahun Tujuan Metode Hasil 
Chatarina Muryani, Sarwono 

dan Dwi Hastuti (2016) 
Adaptasi Masyarakat 

Terhadap Bencana 

Kekeringan di 

Kabupaten Grobogan, 

Jawa Tegah 

1. Mengetahui Sebaran 

Kekeringan di Kabupaten 

Grobogan Tahun 2015. 

2. Mengetahui Dampak 

Kekeringan di Kabupaten 

Grobogan. 

3. Mengetahui Adaptasi 

Masyarakat Terhadap Bencana 

Kekeringan di Kabupaten 

Grobogan. 

Deskriptif kualitatif Hasil penelitian berupa  bentuk 

adaptasi yang dilakukan 

masyarakat terhadap bencana 

kekeringan dengan membuat 

sumur dalam, membuat bak 

tampungan air, mengatur pola 

tanam dalam pertanian dan 

mengalokasikan dana untuk 

menghadapi bencana kekeringan. 

Suryanti, Emi Dwi dan Dr. 

H.A. Sudibyakto, M.S (2010) 
Strategi Adaptasi 

Ekologis Masyarakat di 

Kawasan Karst 

Gunungsewu dalam 

Mengatasi Bencana 

Kekeringan (Studi 

Kasus: Kecamatan 

Tepus Kabupaten 

Gunungkidul) 

1. Mengidentifikasi Karakteristik 

Wilayah, Sumberdaya Alam, 

dan Masyarakat di Kawasan 

Karst Gunungsewu. 

2. Mengidentifikasi Dampak 

Kekeringan Terhadap 

Penghidupan Masyarakat. 

3. Menentukan Strategi Adaptasi 

Ekologis Masyarakat di 

Kawasan Karst Gunungsewu 

dalam Mengatasi Bencana 

Kekeringan. 

Deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan 

strategi adaptasi dalam megatasi 

kekeringan dengan cara pola 

pengelolaan sumberdaya alam 

melalui upacara adat bersih desa, 

melakukan pemanfaatan air dalam 

pemenuhan kebutuhan rumah 

tangga dengan mandi sehari sekali 

pada sore hari, dan dalam 

pemenuham ekonomi dengan cara 

menimpan dana untuk pemenuhan 

kebutuhan ekonomi rumah tangga 

secara tradisional (ternak dan emas 

perhiasan) serta 

mengembangkanuaha diluar sektor 

pertanian. 
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Priyono, Choirul Amin dan 

Arif Jauhari (2016) 
Strategi Adaptasi 

Masyarakat Terhadap 

Bencana Kekeringan di 

Kawasan Karst 

1. Untuk persiapan 

pengangkatan air sungai 

bawah tanah Goa Suruh. 

2. Untuk merancang strategi 

pemanfaatan air sungai bawah 

tanah bagi Masyarakat Desa 

Pucung. 

Metode penelitian 

survey dan analisis data 

sekunder 

Hasil penelitian berupa 

penyelesaian masalah kekeringan 

di musim kemarau dengan 

melakukan 3 kegiatan yaitu pra-

pengangkatan air dengan cara 

sosialisasi keberadaan sungai 

bawah tanah, pelatihan pekerjaan 

vertikal dan penggalangan donator 

untuk biaya pengangkatan air, 

pengangkatan air dengan cara 

pembendungan sungai, instalasi 

listrik, pipa, pompa dan 

pembuatan reservoar, dan pasca-

pengangkatan air degan cara 

kegiatan pembentukan organisasi 

pengelola, pelatihan dan 

penyuluhan, penyempurnaan 

reservoar dan jaringan pipa air 

sampai ke rumah warga. 

Ambar Wati (2019) Kajian Strategi Adaptasi 

Masyarakat Terhadap 

Kekeringan di Desa 

Ngerangan Kecamatan 

Bayat Kabupaten Klaten 

1. Mengetahui strategi adaptasi 

pada aspek ekonomi yang 

dilakukan masyarakat untuk 

menghadapi bencana 

kekeringan di Desa Ngerangan 

Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klaten. 

2. Mengetahui strategi adaptasi 

pada aspek sosial yang 

dilakukan masyarakat untuk 

menghadapi bencana 

kekeringan di Desa Ngerangan 

Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klaten. 

3. Mengetahui strategi adaptasi 

Metode penelitian 

survei. 
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pada aspek struktural yang 

dilakukan masyarakat untuk 

menghadapi bencana 

kekeringan di Desa Ngerangan 

Kecamatan Bayat Kabupaten 

Klaten. 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Keadaan iklim di Indonesia sangat bervariasi tinggi dan perubahan 

iklim yang tidak menentu akibat dari fenomena pemanasan global. Perubahan 

iklim yang terjadi menimbulkan kemarau panjang pada sebagian kawasan di 

Indonesia sehingga pengaruhnya menimbulkan bencana yaitu bencana 

kekeringan. Kekeringan terjadi karena menurunnya kelembaban yang 

ditimbulkan oleh berkurangnya curah hujan dalam jumlah waktu tertentu. 

Salah satu daerah yang berdampak terkena kekeringan yaitu di Desa 

Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Kekeringan yang terjadi 

mengakibatkan berkurangnya ketersediaan air yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan hidup pada setiap harinya. Hal ini sangat dirasakan langsung oleh 

masyarakat yang terkena bencana kekeringan. Dampak kerugian bencana 

kekeringan adalah kerugian material yang cukup besar diantaranya 

masyarakat kekerungan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan para petani 

tidak mendapatkan air irigasi untuk mengairi lahan sawahnya. Oleh karena itu 

diperlukan berbagai aspek strategi adaptasi masyarakat dalam menghadapi 

bencana kekeringan yang meliputi ekonomi, struktural, dan sosial. Sehingga 

kondisi tersebut membentuk suatu strategi adaptasi masyarakat terhadap 

kekeringan di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. 
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Gambar 1.5.Diagram Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2020 
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1.7. Batasan Operasional 

Adaptasi merupakan cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan alam di sekitarnya, baik secara biologis/genetik dan budaya. Selain 

itu adaptasi juga merupakan proses yang dinamik karena makhluk hidup dan 

lingkungan tidak bersifat tetap (Marrug dalam Su Rito Hardoyo, 2014). 

Strategi Adaptasi yaitu lebih mengarah pada rencana tindakan dalam kurun 

waktu tertentu yang dilakukan oleh suatu kelompok atau keseluruhan manusia 

sebagai upaya dengan kemampuan yang dimilikinya (Smith dalam Watebossy, 

2001). Strategi adaptasi pada kondisi sosial mempunyai tingkatan pelaku dan 

pelaku tersebut harus mengetahui semacam pernyataan tentang apa yang akan 

direncanakan, dipikirkan dan apa yang akan dilakukan. Sehingga suatu 

individua tau kelompok saat mendiami tempat baru mampu cepat tanggap 

terhadap keadaan yang terjadi dan Menyusun strategi agar mudah merespon 

kondisi yang terjadi di lingkungan yang baru ditempati. 

Perubahan Iklim adalah berubahnya pola dan intensitas unsur iklim pada 

periode waktu yang dapat dibandingkan (biasanya terhadap ratarata 30 tahun). 

Perubahan iklim dapat merupakan suatu perubahan dalam kondisi cuaca rata-

rata atau perubahan dalam distribusi kejadian cuaca terhadap kondisi rata-

ratanya (Binternagel, 2009). 

Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam serta sulit diprediksi 

waktunya dan mengganggu kehidupan masyarakat. Bencana disebabkan oleh 

faktor alam maupun faktor manusia sehingga dapat menimbulkan korban jiwa, 

kerugian harta benda serta kerusakan lingkungan dan dampak psikologis 

(Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2007). 

Kemarau panjang adalah musim kemarau yang sangat panas dengan jangka 

waktu yang panjang. 

Bencana kekeringan adalah peristiwa yang diakibatkan oleh kurangnya 

ketersediaan air yang jauh dari kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, 
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pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan disebabkan oleh 

musim kemarau yang panjang sehingga mengakibatkan berkurangnya pasokan 

air tanah dan air permukaan melalui proses penguapan, transpirasi dan 

penggunaan air secara berlebihan oleh manusia. Penyebab kekeringan di 

Indonesia Sebagian besar diakibatkan oleh penyimpangan iklim, gangguan 

keseimbangan hidrologis, dan kekeringan agronomis (R. Rijanta dkk, 2014). 

Strategi Ekonomi adalah pengerahan sumberdaya ekonomi yang dimiliki 

masyarakat secara individu maupun kelompok yang difokuskan untuk 

mendapatkan penghasilan di luar dari pekerjaan utamnya dalam mendapatkan 

penghasilan tambahan. 

Strategi Struktural adalah strategi yang berfokus pada pembangunan 

infrastruktur yang bersifat fisik maupun non fisik untuk mengurangi kerugian 

yang ditimbulkan akibat bencana. 

Strategi Sosial adalah Strategi sosial merupakan strategi yang dilakukan dari 

kegiatan sosial masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 


