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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

Topografi Kabupaten Pati yang diapit pegunungan Muria dan pegunungan 

karst Sukolilo ini menjadi salah satu penyebab banjir. Air hujan dari dua 

pegunungan ini akan melewati Kabupaten Pati. Berdasarkan Indek Risiko 

Bencana Kab/Kota yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

pada tahun 2013, Kabupaten Pati menempati peringkat 11 tingkat Provinsi Jawa 

Tengah sedangkan Nasional tingkat 153. Sepanjang Sungai Juwana memiliki nilai 

risiko yang tinggi termasuk Desa Babalan yang berada di pinggir Sungai Juwana. 

Hal ini dapat dilihat daerah warna merah dalam peta risiko bencana banjir 

Kabupaten Pati sebagaimana terdapat dalam Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1.1. Peta Risiko Bencana Banjir Kabupaten Pati.  
Sumber: BPBD, 2014 
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Sungai Juwana atau sering dinamai masyarakat Juwana dengan nama 

Sungai Silugonggo adalah sebuah sungai yang melintasi Kota Juwana, Kabupaten 

Pati, Jawa Tengah. Sungai ini bermuara di Laut Jawa dan mengarah ke barat daya 

melewati Kota Juwana, Kecamatan Jakenan, Kecamatan Pati Kota, Kecamatan 

Gabus, Kecamatan Kayen, Undaan Kabupaten Kudus hingga berhulu di Wedung 

Kabupaten Demak. Di Wedung ini, Sungai Juwana bertemu dengan Sungai 

Serang atau Sungai Lusi terhubung dengan Waduk Kedungombo. Karena 

terhubung dengan Waduk Kedungombo inilah yang menjadikan salah satu 

penyebab sering meluapnya Sungai Juwana. 

Sungai Juwana memiliki beberapa anak sungai yang mberasal dari 

Pegunungan Kapur Utara (arah selatan) dan anak sungai yang berasal dari 

Gunung Muria (arah barat). Anak-anak sungai itu antara lain: 

 Sungai Jodag (berhulu di Pucakwangi Kabupaten Pati) 

 Sungai Glonggong (berhulu di Todanan Kabupaten Blora) 

 Sungai Wates (berhulu di Sukolilo Kabupaten Pati) 

 Sungai Landa (berhulu di Sungai Serang di Kabupaten Demak). 

Terdapat pula beberapa anak sungai yang berhulu di Waduk Seloromo, Gembong, 

dan beberapa lagi berhulu di Gunung Muria, Kabupaten Kudus. 

Kementerian Kehutanan melalui SK nomor SK.328/Menhut-II/2009 

tentang Penetapan DAS Proritas dalam RPJM tahun 2010-2014 menyatakan 

bahwa terdapat 108 DAS yang termasuk dalam prioritas penanganan yang salah 

satunya di DAS Juwana.  

DAS Juwana mempunyai sungai-sungai dengan banyak percabangan yang 

akan memberikan  reaksi lebih cepat terhadap masuknya curah hujan (Arina 

Miardini, dkk: 2016). Berdasarkan bentuknya, DAS Juwana berbentuk bulat. DAS 

Juwana mempunyai indek bentuk 0,5613/ membulat dengan morfologi hilir 

24.462,59 Ha, hulu 45.555,57 dan tengah 60.373,17 Ha mempunyai curah  

hujan/tahun 1000- 2000  mm  luas 106.679,76 Ha dan 2000-3000 mm luas 

23.711,57 Ha. (http://sipdas.menlhk.go.id/documents/298, 3 Februari 2017). 

Semakin bulat dan semakin rapat jaringan drainase, maka limpasan 

(surface runoff) semakin cepat terkumpul/ terkonsentrasi pada titik luaran (outlet) 

http://sipdas.menlhk.go.id/documents/298,
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sehingga limpasan puncak (banjir) lebih cepat terjadi dan lebih besar. (Paimin, 

dkk: 2009). Panjang Sungai Juwana ± 58,34 km dengan perbedaan tinggi dari 

hulu ke hilir sekitar 7 meter dan mempunyai Sub DAS Sani, Laraguna, Wates, 

Gung Wedi, Sukosungging dan Piji. (YSI, 2010) 

 

Tabel 1.1. Wilayah Kecamatan - kecamatan yang Terkena Dampak Banjir di 
Kabupaten Pati Tahun 2014 

 

NO KECAMATAN DESA KETERANGAN 
1 Juwana 29 Desa Sangat Parah 
2 Gabus 20 Desa Sangat Parah 
3 Jakenan 13 Desa Sangat Parah 
4 Batangan 11 Desa Sangat Parah 
5 Winong 9 Desa Sangat Parah 
6 Pati 11 Desa Sangat Parah 
7 Sukolilo 6 Desa Sangat Parah 
8 Kayen 6 Desa Parah 
9 Dukuhseti 10 Desa Parah 

10 Tayu 6 Desa Parah 
11 Margoyoso 1 Desa Parah 
12 Trangkil 8 Desa Parah 
13 Wedarijaksa 11 Desa Parah 
14 Margorejo 5 Desa Parah 
15 Cluwak 3 Desa Parah 
16 Pucakwangi 2 Desa Parah 
17 Jaken 2 Desa Parah 
Jumlah  153 desa  

       Sumber : BPBD Pati, 2014 
 

Data bencana banjir yang digunakan data pada tahun 2014, karena data 

terbaru mengenai bencana banjir besar keadaan darurat terjadi pada tahun 2014. 

Data bencana banjir pada tahun 2015, 2016 dan 2017 hanya kejadian banjir yang 

sifatnya lokal. Data dari BPBD bahwa tahun 2017 di Kabupaten Pati terdapat 88 

Desa, 10 Kecamatan yang dilanda kekeringan. Bencana merupakan peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan, yang disebabkan oleh beberapa faktor, 

baik faktor alam maupun faktor non alam dan faktor manusia, yang 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis yang berkepanjangan. Jadi, dapat dikatakan 
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bencana apabila peristiwa yang terjadi memenuhi unsur-unsur tersebut. Dampak 

yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan 

pencegahan bencana. Kegiatan pencegahan bencana merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, 

baik melalui pengurangan ancaman maupun kerentanan pihak yang terancam 

bencana. Di dalam manajemen bencana, pencegahan bencana disebut sebagai 

mitigasi bencana. Mitigasi bencana yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi 

risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Undang-undang 24 

tahun 2007).  

Kabupaten Pati membentuk OPD khusus yang menangani masalah bencana 

yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pati atau biasa disingkat 

BPBD Kabupaten Pati. BPBD Kabupaten Pati dibentuk dengan menggunakan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2012 tertanggal 4 Juni 2012. 

Sebelumnya BPBD dibentuk dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.. Di 

dalam BPBD Kabupaten Pati terdapat dua sumber daya manusia yang utama yaitu 

relawan dan TRC (Tim Reaksi Cepat). Relawan merupakan seseorang yang 

mempunyai jiwa patriotik sehari-hari untuk membantu orang lain tanpa 

mengharap imbalan jasa. Keduanya mempunyai tugas yaitu melakukan 

penyelamatan korban bencana. Disamping melakukan penyelamatan, Relawan 

dan TRC dituntut untuk bisa menangani masalah bencana yang terjadi setiap saat 

Kejadian Bencana telah mengakibatkan dampak dan risiko yang cukup 

besar bagi masyarakat baik secara material maupun non material. Kehilangan 

akibat bencana semakin meningkat dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi 

berat bagi kebertahanan hidup, martabat, dan penghidupan individu, terutama 

kaum miskin, serta bagi kemajuan pembangunan yang dicapai dengan susah 

payah. Risiko bencana semakin menjadi kepedulian global. Dalam kerangka kerja 

Aksi Hyogo 2005-2015, saat ini sudah ada pengakuan internasional bahwa upaya-

upaya meredam risiko bencana harus secara sistematis dipadukan dalam 

kebijakan, perencanaan dan program-program pembangunan berkelanjutan dan 
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pengentasan kemiskinan, dan didukung melalui kerja sama bilateral, regional dan 

internasional, termasuk melalui kemitraan. Untuk bisa memenuhi tantangan di 

depan, perlu dilakukan percepatan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas 

yang diperlukan pada tingkat komunitas dan nasional untuk mengelola dan 

meredam risiko. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Badan 

yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan Bencana di Indonesia 

mengembangkan program pengurangan risiko bencana berbasis komunitas 

melalui pengembangan desa-desa dan kelurahan-kelurahan yang tangguh terhadap 

bencana. 

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh 

Bencana, yang dimaksud Desa/kelurahan tangguh bencana adalah desa/kelurahan 

yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi 

ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak 

bencana yang merugikan. 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan 

tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat 

dari ancaman bencana. Program ini juga sejalan dengan strategi yang menjadi 

prioritas dalam Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) 2010- 

2014 yaitu penanggulangan bencana berbasis masyarakat; peningkatan peran 

LSM dan organisasi mitra pemerintah; dan pemaduan program pengurangan 

risiko ke dalam rencana pembangunan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia,  

Implementasi adalah pelaksanaan, sedangkan program adalah rencana mengenai 

asas-asas serta dengan usaha-usaha yang akan dijalankan (Poerwardaminata, 

2011). Sehingga dapat dikatakan bahwa implementasi program adalah penerapan, 

pelaksanaan suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan dengan baik untuk 

mencapai tujuan tertentu.  

Kabupaten Pati menerapkan program desa tangguh bencana melalui 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pati tahun 2012-2017 

menargetkan terbentuknya 7 desa tangguh bencana di Kabupaten Pati untuk 

mencapai sasaran meningkatnya kesiagaan masyarakat terhadap bencana. Desa 
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Babalan, Kosekan, Sugiharjo, Karangrowo, Banjarsari, Mintobasuki dan 

Ngastorejo merupakan desa yang menjadi sasaran pengembangan desa tanguh 

bencana. Selain itu Program Kampung Iklim yang dilakukan Dinas Lingkungan 

Hidup bertujuan mengoptimalkan potensi pengembangan kegiatan adaptasi dan 

mitigasi perubahan iklim yang dapat memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, 

ekonomi dan pengurangan bencana iklim. Pelaksanaan Program Kampung Iklim 

belum bersinergi dengan Program Desa Tangguh Bencana, padahal ada indikator 

yang saling berkaitan terkait pengurangan bencana akibat iklim. Indikator 

Program Kampung Iklim yang terkait dengan pengurangan bencana dimasukan 

dalam Program Desa Tangguh Bencana karena permasalahan lingkungan dan 

bencana saling berkaitan. Aspek lingkungan yang dimasukkan kedalam Program 

Desa Tangguh Bencana diperlukan penilaian untuk mengetahui aspek mana yang 

sudah maksimal dan aspek yang belum maksimal pelaksanaanya. Penilaian 

tingkat ketangguhan dalam Peraturan kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 

merupakan penilaian yang sifatnya sederhana dan sedikit subjektif. Agar menjadi 

lebih objektif, penilaian dapat dilengkapi dengan teknik dan instrumen penilaian 

lain yang lebih kuat dan lebih terinci, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Herastuti (2017) menilai Desa Tangguh Bencana dengan menambah 1 (satu) 

indikator menjadi 21 indikator Desa Tangguh Bencana. Penilaian tingkat 

ketangguhan ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah bersama masyarakat dan 

LSM dalam upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi serta mitigasi 

perubahan iklim, sehingga dalam pelaksanaan program dapat mempertahankan 

aspek yang sudah baik dan berupaya meningkatkan aspek yang kurang baik. 

 

1.2. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah 

bagaimana tingkat ketangguhan desa aspek lingkungan hidup dalam menghadapi 

bencana di Desa Babalan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati? 
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1.3. Tujuan 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tingkat ketangguhan desa aspek 

lingkungan hidup dalam menghadapi bencana di Desa Babalan Kecamatan Gabus 

Kabupaten Pati? 

 

1.4. Manfaat 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :  

1. Manfaat akademik, sebagai bahan informasi dalam pengembangan teknologi 

dan ilmu pengetahuan sehubungan dengan Program Desa Tangguh Bencana;   

2. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang akurat dalam 

penyusunan kebijakan/strategi pengembangan masyarakat dalam program Desa 

Tangguh Bencana dengan mempertimbangkan pengurangan risiko bencana dan 

adaptasi serta mitigasi perubahan iklim di tingkat yang lebih tinggi yaitu 

provinsi dan nasional. 

 

1.5. Keaslian Penelitian 

 

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme 

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Sepengetahuan 

penulis, penelitian tentang implementasi program desa tangguh bencana aspek 

lingkungan hidup belum pernah dilakukan di Kabupaten Pati maupun di tempat 

lain. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Babalan dengan fokus penelitian 

mengkaji tingkat ketangguhan yang memasukan aspek lingkungan hidup dalam 

menghadapi bencana. Penelitian ini menilai 20 aspek dalam Program Desa 

Tangguh Bencana (Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012) dan 8 aspek 

Program Kampung Iklim (Permen LH No. 19 Tahun 2012) . Beberapa penelitaian 

terkait dapat dilihat pada Tabel 1.2.  
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Tabel 1.2. Penelitian sebelumnya yang terkait 

No. Peneliti Judul Tujuan 
1 W i n a r t i, 

2010 
PERENCANAAN 
KOMUNITAS DALAM 
MEMBANGUN 
DESA SIAGA BENCANA 
DI DESA 
NGARGOMULYO, 
KECAMATAN DUKUN, 
KABUPATEN 
MAGELANG 

1. Cara masyarakat Desa 
Ngargomulyo mengenali 
ancaman bahaya, 
kerentanan dan kapasitas 
dilingkungannya 

2. Cara masyarakat 
membangun Desa Siaga 
Bencana melalui rencana 
aksi pengurangan risiko 
bencana dan 
mengimplementasikannya 

2 Sariwati, 
2016 

EFEKTIVITAS PROGRAM 
DESA TANGGUH 
BENCANA DI DESA 
PONCOSARI DAN 
DESA SRIGADING 
KABUPATEN BANTUL 

1. Mendeskripsikan kegiatan 
program Desa Tangguh 
Bencana di Desa 
Poncosari dan Desa  
Srigading sejak 
ditetapkan sebagai Desa 
Tangguh Bencana 
kemudian menilai 
efektivitas program 
tersebut 

2. Mengidentifikasikan 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi efektivitas 
tersebut 

3. Nur 
Ariviyanti 
dan Wisnu 
Pradoto, 
2014 

FAKTOR-FAKTOR YANG 
MENINGKATKAN 
RESILIENSI 
MASYARAKAT DALAM 
MENGHADAPI BENCANA 
ROB DI KELURAHAN 
TANJUNG EMAS 
SEMARANG 

Mengidentifikasi faktor-
faktor yang dapat 
meningkatkan resiliensi 
masyarakat dalam 
menghadapi bencana rob di 
Kelurahan Tanjung Emas 
Semarang 

4. Aufa 
Dirgahayu 
K dan Nany 
Yuliastuti, 
2016 

PENILAIAN BENTUK 
ADAPTASI 
MASYARAKAT 
TERHADAP HUNIAN  DI 
KAWASAN ROB DAN 
BANJIR KELURAHAN 
KEMIJEN 

Mengkaji bentuk adaptasi 
masyarakat terhadap hunian 
yang paling maksimal 
dilakukan masyarakat saat 
ini di kawasan rawan 
bencana rob dan banjir 
Kelurahan Kemijen 
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5. Dian 
Harwitasari, 
2009 

ADAPTATION 
RESPONSES TO TIDAL 
FLOODING IN 
SEMARANG,  INDONESIA 

1. To define adaptation 
responses in dealing with the 
negative effects of present 
tidal 
flooding in Semarang. 
2. To assess the adaptive 
capacity in dealing with the 
increasing tidal flood in 
Semarang. 

 


