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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor alam dan 

faktor non-alam maupun faktor manusia yang dapat mengakibatkan korban jiwa, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (BNPB, 2012: 2). 

Secara umum, bencana dibedakan menjadi dua jenis yaitu bencana yang disebabkan 

oleh kesalahan manusia dan bencana yang disebabkan oleh fenomena alam (Ulum, 

2014: 9). Bencana yang disebabkan oleh kesalahan manusia merupakan bencana yang 

terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak sesuai dan kurang menjaga kelestarian 

lingkungan seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor, sedangkan 

bencana akibat fenomena alam merupakan bencana yang murni terjadi karena adanya 

tenaga atau faktor-faktor dari alam seperti gempa bumi, gunung meletus, puting 

beliung, banjir, banjir rob, dan tsunami. 

Menurut Marfai (2003: 2), banjir rob terjadi akibat adanya fenomena iklim 

global yang ditandai dengan adanya peningkatan suhu rata-rata bumi dari tahun ke 

tahun. Banjir rob secara langsung terjadi di wilayah pesisir ketika permukaan air laut 

meninggi, lalu air laut tersebut masuk ke darat dan tertahan oleh tanah atau bangunan 

fisik. Adapun fenomena banjir rob juga akan semakin parah apabila adanya genangan 

air hujan (run off) dan banjir lokal akibat saluran drainase yang tidak terawat. Air laut 

masuk ke sistem drainase saat pasang tertinggi, lalu masuk melalui tanggul yang tidak 

terawat dan masuk ke daratan sehingga menggenangi daerah tersebut (Kurniawan, 

2014: 54). Menurut Marfai (2014: 3) bencana banjir rob menjadi salah satu ancaman 

bagi keberlangsungan aktivitas masyarakat di kawasan pesisir. Adapun dampak yang 

akan ditimbulkan apabila terjadi banjir rob antara lain kerusakan infrastruktur, fasilitas 
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umum, permukiman, lahan persawahan, lahan tambak, kehilangan mata pencaharian, 

serta menyebabkan lingkungan yang kurang bersih. Menurut Supriharjo (2013: 25), di 

Indonesia sendiri banjir rob sering terjadi di kota yang berada di wilayah pesisir 

khususnya di bagian utara pulau Jawa antara lain seperti Jakarta bagian utara, 

Semarang, Pekalongan, Demak, dan Kota Tegal. Wilayah tersebut masih sering terjadi 

banjir rob dikarenakan topografi yang datar. 

Kota Tegal merupakan salah satu kota yang berbatasan langsung dengan Laut 

Jawa. Permasalahan genangan yang diakibatkan oleh banjir rob di Kota Tegal ini 

dikarenakan letak geografis Kota Tegal yang berada didaerah pesisir dengan kondisi 

topografi yang datar. Kondisi topografi ini menyebabkan wilayah Kota Tegal memiliki 

potensi kerentanan bencana banjir rob cukup tinggi. Selain itu, faktor lain yang memicu 

wilayah pesisir Kota Tegal sering terjadi banjir rob yaitu saluran drainase yang kurang 

terawat (Ardiansyah et al., 2009: 3). 

Menurut Zulaykha (2015: 183) penggenangan lahan yang terjadi di wilayah 

pesisir Kota Tegal ini termasuk kedalam tipe penggenangan sesaat, yakni 

penggenangan yang dialami pada saat terjadi pasang tinggi akan tetapi setelah surut 

wilayah tersebut terbebas lagi. Pada daerah ini berpotensi mengalami penggenangan 

permanen bila muka air laut terus mengalami kenaikan. Wilayah yang sering terjadi 

bencana banjir rob di pesisir Kota Tegal yaitu di Kecamatan Tegal Barat yang terdiri 

dari Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, dan Kelurahan Kraton. Berikut tabel 

yang menunjukkan wilayah yang terdampak banjir rob di Kecamatan Tegal Barat 

beserta tinggi genangannya. 
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Tabel 1.1 Wilayah Kecamatan Tegal Barat yang Terdampak Banjir Rob 

Kelurahan Luasan (Ha) Tinggi Genangan 

Muarareja 40,5 0,1-0,5m 

Tegalsari 27,4 0,1-0,4m 

Kraton 3,2 0,1-0,2m 

Sumber: (Zulaykha et al., 2015: 182) 

Menurut BPBD Kota Tegal, tercatat setiap bulan hampir terjadi bencana banjir 

rob di Kecamatan Tegal Barat terutama di Kelurahan Muarareja, Kelurahan Tegalsari, 

dan Kelurahan Kraton. Pada tahun 2020 sempat terjadi banjir rob yang cukup tinggi 

terutama pada bulan Juni 2020 bencana banjir rob melanda Kota Tegal, banjir ini 

merendam sebagian Kecamatan Tegal Barat. Tercatat terdapat dua kelurahan di 

Kecamatan Tegal Barat yang terendam banjir rob. Banjir rob tersebut merendam 

kurang lebih 187 unit rumah dengan ketinggian air berkisar antara 20-25 centimeter 

dan menggenangi daratan sejauh kurang lebih 700 m. Pada kejadian ini kepala keluarga 

yang terdampak banjir rob kurang lebih sebanyak 267 kepala keluarga menurut 

iNewsJateng (4 Juni 2021; https://jateng.inews.id/berita/banjir-rob-rendam-187-

rumah-warga-kota-tegal). 

Adapun pada bulan November 2021 terjadi bencana banjir rob, hal ini 

dikarenakan rendahnya daerah permukiman, terkikisnya sabuk pantai, air laut yang 

sedang pasang, kondisi jalan yang rendah, dan kondisi drainase yang kurang baik. 

Wilayah yang terendam banjir rob salah satunya di Kecamatan Tegal Barat meliputi 

Kelurahan Tegalsari dengan genangan air setinggi kurang lebih 5-10 centimeter dan 

panjang kurang lebih sekitar 200 meter, serta Kelurahan Muarareja dengan genangan 

setinggi 5-10 centimeter dan panjang kurang lebih 100-200 meter menurut Kabartegal 

(15 November 2021; https://kabartegal.pikiran-rakyat.com/kabar-tegal/pr-933020848) 

Dari rentetan kejadian banjir rob di Kota Tegal khususnya di Kecamatan Tegal 

Barat menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat baik kerugian harta benda dan 
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kehilangan mata pencaharian. Sebagai upaya yang bertujuan untuk meminimalkan 

dampak kerugian yang menimpa masyarakat, maka perlu adanya strategi yang 

dilakukan. Salah satu upaya pengurangan dampak yang dapat dilakukan yaitu dengan 

mengetahui tingkat kerentanan masyarakat. Kerentanan merupakan kemampuan 

masyrakat dalam mencegah, mengurangi, dan mencapai kesiapan dalam menghadapi 

dampak yang ditimbulkan oleh suatu bahaya terkait kondisi biologis, geografis, sosial, 

maupun ekonomi. Menurut Morrow (1999: 3) kategori orang yang rentan dan memiliki 

dampak kerugian lebih besar selama proses tanggap darurat adalah orang miskin, orang 

tua, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, dan penduduk baru. Penelitian 

mengenai tingkat kerentanan masyarakat bertujuan dalam upaya mewujudkan 

masyarakat yang tangguh dilihat dari bencana banjir rob. Penelitian ini dapat menjadi 

upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya kerugian akibat bencana banjir rob 

yang mungkin sewaktu-waktu kembali terjadi. 

Pencegahan bencana merupakan kegiatan pengurangan dampak bencana baik 

bagi pihak yang terkena bencana maupun lingkungan yang terdampak bencana. 

Kegiatan pengurangan dampak bencana memerlukan kerjasama antara pemerintah 

daerah dan masyarakat. Bencana banjir rob tidak hanya menjadi masalah yang dihadapi 

oleh pemerintah, akan tetapi juga merupakan masalah bagi masyarakat. Usaha 

pemerintah tidak akan berjalan dengan baik apabila masyarakat tidak bersedia untuk 

ikut serta memiliki kesadaran dalam mengatasi banjir rob. Oleh karena itu diperlukan 

kesiapsiagaan (preparedness) masyarakat untuk membantu pemerintah dalam upaya 

pencegahan bencana dan pengurangan dampak banjir rob.  

Kesiapsiagaan merupakan tindakan suatu komunitas atau individu untuk 

mampu menghadapi situasi bencana secara cepat dan tepat. Pada prinsipnya 

kesiapsiagaan tidak hanya mengenai seseorang atau masyarakat yang terkena bencana, 

sebab kesiapsiagaan juga melingkupi sebelum terjadi bencana. Kesiapsiagaan yang 

dapat dilakukan oleh masyarakat dapat berupa tindakan menjaga lingkungan maupun 

mengikuti program yang diadakan oleh pemerintah. Tingkat kesiapsiagaan masyarakat 
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akan memberikan kesiapsiagaan bagi masyarakat dalam menghadapi bencana yang 

tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Hal tersebut tentu dapat mengurangi dampak 

dari bencana, karena masyarakat yang siap berarti memiliki kemampuan mempelajari, 

memahami, merespon, dan melatih kemampuan secara serius dan terus menerus guna 

mengurangi dampak atau kerugian akibat dari bencana. 

Pentingnya meneliti dan mengkaji tentang kerentanan dan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam penelitian ini yaitu agar dapat meminimalkan dampak kerugian yang 

ditimbulkan dari bencana banjir rob yang dapat terjadi sewaktu-waktu, serta dapat 

menjadi bahan rujukan untuk pemerintah daerah atau pusat untuk mengambil kebijakan 

mengenai tingkat kerentanan dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalm menghadapi 

bencana banjir rob. Mempertimbangkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penulis 

memiliki inisiatif untuk membuat sebuah judul penelitian mengenai tingkat kerentanan 

dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir rob dengan judul 

“ANALISIS TINGKAT KERENTANAN DAN TINGKAT KESIAPSIAGAAN 

MASYARAKAT TERHADAP BENCANA BANJIR ROB DI KECAMATAN 

TEGAL BARAT KOTA TEGAL TAHUN 2021”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir rob di 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tahun 2021? 

2. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir rob di 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tahun 2021? 

3. Bagaimana implementasi penelitian terhadap materi mitigasi bencana alam di 

sekolah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk mengetahui tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir rob di 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tahun 2021. 

2. Untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir rob 

di Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal tahun 2021. 

3. Untuk mengimplementasikan suplemen bahan ajar mata pelajaran geografi 

terhadap materi mitigasi bencana alam di sekolah. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai tingkat 

kerentanan bencana dan menambah informasi tentang tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat tersebut terhadap bencana banjir rob. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat 

maupun daerah untuk dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

mengambil kebijakan terkait dengan tingkat kerentanan terhadap bencana 

banjir rob. 

b) Bagi Masyarakat 

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pembaca mengenai 

gambaran tingkat kerentanan dan tingkat kesiapsiagaan masyarakat pesisir 

Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal terhadap bencana banjir rob, sekaligus 

dapat menjadi rujukan untuk penelitian relevan selanjutnya. 

c) Bagi Sekolah 

Menjadi suplemen pembelajaran geografi di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) pada materi pokok mitigasi bencana alam. 
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