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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. latar Belakang 

Kerusakan kondisi sumber daya alam yang terjadi di Indonesia 

memberikan dampak yang cukup besar pada alam Indonesia, yang terbukti 

dengan semakin banyaknya bermunculan bencana alam di kawasan nusantara. 

Mulai dari bencana geologi (gempa, gunung api, tanah longsor, tsunami, angin 

puting beliung dan sebagainya) dan hidrometeorologi (banjir, kekeringan dan lain-

lain) (Rahayu dkk : 2009) 

 Bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 

oleh faktor alam dan non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

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

dampak psikologis (BNPB : 2012). Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan 

oleh air. Banjir merupakan fenomena alam yang sering terjadi di berbagai negara 

termasuk  di Indonesia. Banjir dapat disebabkan oleh air sungai yang meluap ke 

lingkungan sekitarnya dan aliran permukaan yang berlebihan dengan intensitas 

curah hujan yang tinggi serta dengan durasi yang lama (Wahyu:2010). 

Di Kabupaten Purbalingga Menurut BPBD Purbalingga (Badan 

Penanggulangan  Bencana Daerah) tahun 2013 terdapat 5 Kecamatan yang 

tergolong rawan bencana banjir. Diantaranya Kecamatan Kemangkon, Bukateja, 

Kaligondang, Karanganyar dan Purbalingga. Desa Penolih Kecamatan 

Kaligondang merupakan salah satu desa yang rentan bencana banjir. Secara 
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geografis Desa Penolih berada di sebelah Utara Desa Selakambang, sebelah 

Selatan Desa Bandingan, sebelah timur Desa Sinduraja dan Sebelah Barat Desa 

Cilapar.  Sungai Ranu merupakan salah satu sungai yang ada di Kecamatan 

Kaligondang Kabupaten Purbalingga.  Desa Penolih sering terjadi banjir akibat 

dari luapan Sungai Ranu, sehingga apabila terjadi hujan air dari Sungai 

Pendelegan mengalir ke Sungai Ranu, karena Sungai Ranu sedimentasinya tinggi,  

Sungai Ranu tidak bisa mengalirkan air sungai tersebut sehingga Sungai Ranu 

meluap ke desa. Genangan air bisa mencapai ± 60 cm bahkan pernah sampai 3 

meter (2001), dimana lama genangan ± sampai 3 hari.   

Akibat bencana ini di Desa Penolih mengalami banyak kerugian 

diantaranya terendamnya rumah-rumah warga yang menurut Data dari Kecamatan 

Kaligondang tahun  2013 jumlah  rumah yang terendam sebanyak 44 rumah 

(terdiri 56 KK),  rusaknya lahan pertanian (padi) yang sudah tanam seluas 25 ha 

dan siap tanam seluas 75 ha  yang mencapai kerugian sebesar Rp.172.200.000 , 

perkebunan seperti tanaman kacang tanah seluas 15 ha, jagung 10 ha. Singkong 2 

ha dan tebu 3 ha dengan kerugian mencapai Rp.48.900.000 dengan total kerugian  

material yang mencapai Rp.216.100.000 (BPS : 2013)  

Berdasarkan latar belakang tersebut , bahwa masyarakat di Desa Penolih 

perlu dilakukan penelitian. Maka peneliti tertarik untuk melakukannya dengan 

judul Penelitian Pengetahuan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa 

Penolih Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat ditentukan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana pengetahuan masyarakat Desa Penolih dalam Mitigasi bencana banjir. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengetahuan 

masyarakat Desa Penolih dalam mitigasi bencana banjir. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat dan pemerintah setempat dalam 

mitigasi bencana banjir  

2. Pengetahuan yang telah dimiliki diharapkan mampu memberikan wacana 

baru bagi masyarakat dalam mengambil tindakan sebelum, saat dan setelah 

terjadi bencana banjir. 
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