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1.1    Latar Belakang 
 

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang dapat 

mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non alam. Di dunia banyak berbagai macam bencana yang terjadi, 

mulai dari gempa bumi, angin puting-beliung, kebakaran, kekeringan, tanah 

longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain. Banjir merupakan salah satu contoh 

bencana dimana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. 

Menurut United Nations International Stategy for Disaster Reduction (UNISDR), 

banjir merupakan salah satu bencana yang sering kali terjadi di dunia dan 

menduduki peringkat ke-6 bencana alam dunia dengan berdasarkan angka 

kejadian dan jumlah korban. 

Negara Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang sebagian besar 

wilayahnya terdiri dari perairan tentu tidak lepas dari bencana alam banjir. 

Indonesia   sendiri     menempati   rangking  6   dari   162   negara  dengan  jumlah 

1.101.507 orang yang akan terkena dampaknya. Menurut Menteri Koordinator 

Bidang Kesejahteraan Rakyat, hingga pertengahan tahun 2012 banjir menduduki 

peringkat pertama bencana alam dengan angka kejadian tertinggi di Indonesia, 

yakni mencapai 4.291 kejadian dengan korban 18.615 dan kalkulasinya 38 persen. 

Banjir mengakibatkan banyak terjadi kerusakan fisik serta masalah  kesehatan 

pada lingkungan sekitarnya. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada  saat 

banjir  adalah  Infeksi  Saluran  Pernapasan  Akut  (ISPA),  diare,  penyakit   kulit, 
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gastritis, kecelakaan (luka, tersengat listrik, tenggelam dll), Leptospirosis, 

Conjungtivitis, gigitan binatang berbis, dan Typhus abdominalis. Kasus penyakit 

tersebut sering meningkat secara signifikan, beberapa diantaranya bahkan dapat 

menjadi kejadian luar biasa (KLB) yang tidak jarang disertai kematian 

(leptospiosis). 

Banjir disebabkan oleh volume air suatu badan air seperti sungai atau danau 

yang meluap atau menjebol bendungan sehingga air keluar dari batas alaminya. 

Bengawan Solo adalah satu-satunya badan air terpanjang di pulau jawa dengan 

panjang sekitar 548,53 km. Bengawan Solo melintasi 2 provinsi yakni provinsi 

Jawa Tengah dan Jawa Timur. Secara administratif DAS Bengawan Solo 

mencakup 17 (tujuh belas) kabupaten dan 3 (tiga) kota, yaitu: 

1. Kabupaten: Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, 

Blora, Rembang, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, 

Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Pacitan. 

2. Kota : Surakarta, Madiun dan Surabaya 
 

Ada 20 Kabupaten/Kota yang berada di wilayah DAS Bengawan Solo. Dari 

seluruh kabupaten atau kota yang berada di DAS Bengawan Solo tersebut, 

wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah yang terluas, sedangkan Kota 

Madiun merupakan wilayah terkecil, yang daerahnya masuk di dalam batas 

wilayah DAS Bengawan Solo. Banyak masyarakat menggantungkan  hidup  

kepada sungai tersebut mulai dari sektor bisnis, transportasi, pertanian, dan lain- 

lain. DAS Bengawan Solo memiliki luas sebesar 1.594.716,22 ha dan penduduk  

di  DAS  Bengawan  Solo  terus  bertambah  dan  tinggal  di  daerah  rawan banjir. 
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Perkiraan hingga tahun 2012 kurang lebih mencapai 16.394.053 jiwa, maka 

kepadatan penduduk di DAS Bengawan Solo adalah 10,28 jiwa/ha atau sekitar 

1.028 jiwa/km² 
 

Kabupaten Bojonegoro sebagai wilayah terluas yang dilewati oleh sungai 

Bengawan Solo, sekitar 24.753 ha wilayahnya merupakan DAS Bengawan Solo 

dan hampir setiap tahunnya banjir terjadi terutama apabila curah hujan  yang 

tinggi. Banjir terjadi di Kabupaten Bojonegoro terakhir kali pada bulan Desember 

2013 dan merendam 3.627 rumah di 81 desa yang tersebar di 15 kecamatan, dan 

jumlah pengungsi 3.369 jiwa. Selain rumah, 3.765 hektare sawah terendam, terdiri 

479 polowijo terendam. Posko darurat BPBD juga mencatat jumlah ternak di 

pengungsian, meliputi 244 ekor kambing, 95 ekor sapi, 28 ekor unggas. 

Dilaporkan sejumlah gedung sekolah dan tempat ibadah tergenang, ada  12  

gedung TK, 22 gedung SD dan 2 gedung SMP, diitambah 7 masjid  dan  42 

musala. Sedangkan jalan terendam sepanjang 67,5 km jalan desa dan 9,1 jalan 

kabupaten. Total korban akibat bancana banjir sepanjang tahun 2013 mencapai 

452 korban luka ringan dan 4 korban meninggal. Potensi kerugian diperkirakan 

mencapai Rp 4.681.950.000,-. (Blok Bojonegoro, 2013) 

Berdasarkan klasifikasi kerentanan banjir dalam 4 tingkatan yang meliputi 

kelas sangat rentan, rentan, kurang rentan, dan tidak rentan, kelas banjir yang 

terjadi di Kabupaten Bojonegoro yang paling banyak adalah kelas kurang rentan 

dengan cakupan wilayahnya seluas 80.712,026 ha atau 37,435 % dari total luas 

wilayah. Untuk tingkat kerentanan yang lain yaitu sangat rentan seluas 49.963,671 

ha atau 23,173 %, kelas rentan seluas 77.351,147 ha atau 35,876 %, dan kelas 
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tidak rentan seluas 7.580,157 ha atau 3,516 %. Jika dilihat berdasarkan masing- 

masing tingkatan kelas, kelas kurang rentan memang paling  banyak 

persentasenya. Akan tetapi jika dilihat dari resiko kerentanan dan diakumulasikan 

dari kelas rentan hingga sangat rentan, maka hasil persentasenya mencapai 

59,049% yang berarti bahwa setengah dari wilayah kabupaten Bojonegoro 

merupakan wilayah yang rentan terhadap banjir. Berdasarkan klasifikasi bahaya 

banjir dalam 4 tingkatan yaitu kelas sangat bahaya, bahaya, kurang bahaya, dan 

tidak bahaya, kelas banjir yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro yang paling 

dominan adalah kelas bahaya dengan luas 93.274,065 ha atau 43,261% dari luas 

total wilayah. Kelas tingkat bahaya banjir yang lain yaitu sangat bahaya seluas 

14.543,900 ha atau 6,746 %, kelas kurang bahaya seluas 23.372,478 ha atau 

10,840 %, dan kelas bahaya banjir tidak bahaya seluas 84.416,559 ha atau  39,153 

% dari luas total wilayah. 
 

Dengan melihat klasifikasi yang ada, sebagian besar wilayah Kabupaten 

Bojonegoro cukup rentan mengalami bencana banjir sehingga sewaktu-waktu 

bencana banjir bisa terjadi kembali. Mengingat Kabupaten Bojonegoro merupakan 

dataran rendah, maka perlu ada kegiatan penanggulangan yang kuat terhadap 

bencana banjir yang kemungkinan besar selalu ada setiap tahunnya. Selain itu 

banjir yang terjadi juga tergolong berbahaya bagi masyarakat Kabupaten 

Bojonegoro. Menurut hasil penelitian Farizza (2011) dalam pelaksanaan Rapid 

Health Assessment (RHA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro masih 

terdapat kelemahan atau hambatan, yaitu belum adanya tim RHA yang dibentuk 

secara khusus walaupun telah memiliki Tim Reaksi Cepet (TRC) sehingga  dalam 
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penelitian ini dilakukan evaluasi terhadap kegiatan prabencana. Kegiatan RHA 

yang kurang maksimal dapat berpengaruh terhadap hasil  penanggulangan 

bencana. Kegiatan prabencana adalah kegiatan paling dini dalam penanggulangan 

bencana, segala bentuk persiapan sebelum bencana termasuk pembentukan 

organisasi penanggulangan bencana seperti tim RHA dilaksanakan dalam kegiatan 

prabencana sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap kegiatan prabencana untuk 

meminimalisir kelemahan saat bencana terjadi. Selain itu menurut Rachmat  

(2006) titik lemah dalam siklus manajemen bencana adalah pada tahapan 

sebelum/pra bencana, sehingga inilah yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan  

untuk menghindari atau meminimalisir dampak bencana yang terjadi. Kegiatan 

prabencana di bidang kesehatan dikategorikan baik apabila dalam pelaksanaannya 

sesuai dengan standar yang ada yakni KepMenkes 145 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana di bidang kesehatan, oleh karena itu perlu dilakukan 

sebuah evaluasi kegiatan prabencana banjir di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro untuk mengetahui kesesuaiannya dengan standar. 

 
 

1.2 Identifikasi Masalah 
 

Bencana banjir merupakan bencana yang terjadi setiap tahunnya di 

Kabupaten Bojonegoro, terutama pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan 

Solo. Bencana tersebut menyebabkan banyak korban luka, beberapa meninggal, 

dan banyak kerugian lainnya. Karena wilayah Kabupaten Bojonegoro yang lebih 

rendah dari permukaan sungai Bengawan Solo, maka bencana banjir merupakan 

sesuatu   yang  tidak  bisa  dihindari.   Menurut  hasil  penelitian  Farizza     (2011) 
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pelaksanaan RHA di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro masih terdapat 

kelemahan atau hambatan Evaluasi kegiatan prabencana banjir perlu dilakukan 

untuk mengurangi resiko, meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi  

kelemahan dalam pelaksanaan RHA. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan, kegiatan prabencana tingkat 

Kabupaten dilakukan oleh Dinas kesehatan Kabupaten setempat sehingga dalam 

hal ini yang bertanggung jawab dalam kegiatan prabencana banjir DAS Bengawan 

Solo di Kabupaten Bojonegoro adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. 

 
 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 
 

Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kegiatan prabencana yang 

dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Adapun permasalahan 

yang akan di bahas adalah pelaksanaan kegiatan prabencana yang merupakan 

kegiatan awal dari penanggulangan bencana yang harus dilakukan guna 

meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi resiko bencana. Penelitian  

dilakukan di Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan banjir ynag dimaksud adalah 

banjir Daerah aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo. Evaluasi yang dilakukan 

terhadap kegiatan prabencana berdasarkan. Berdasarkan identifikasi masalah, 

berikut merupakan rumusan masalahnya: 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan prabencana banjir di bidang kesehatan di 

Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pendekatan sistem (input, proses, dan 

output)? 
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2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan kegiata prabencana banjir DAS 

Bengawan Solo di kabupaten Bojonegoro? 

 
 

1.4 Tujuan 
 

1.4.1 Tujuan Umum 
 

Menganalisis pelaksanaan kegiatan prabencana banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 

1.4.2 Tujuan Khusus 
 

1. Mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan prabencana banjir di bidang 

kesehatan di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pendekatan sistem 

(input, proses, dan output) 

2. Mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan prabencana 

banjir DAS Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro 

 
 

1.5 Manfaat 
 

1.5.1 Bagi Peneliti 
 

Mendapatkan hasil penelitian berupa gambaran evaluasi pelaksanaan 

kegiatan prabencana banjir DAS Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro dan 

mendapat pengalaman dalam penelitian ilmiah serta dapat menjadi acuan dalam 

penelitian selanjutnya. Selain itu, peneliti diharapkan mampu membandingkan 

antara acuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 145 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan khususnya kegiatan Prabencana 

dengan kenyataan yang ada di lapangan. 
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1.5.2 Bagi Instansi 
 

Instansi tempat penelitian akan mendapat manfaat tambahan informasi 

mengenai prabencana, penelitian ini juga diharapkan dapat memperbaiki kegiatan 

prabencana untuk kesiapsiagaan dini di kemudian hari dan penanggulangan 

bencana banjir yang terjadi di setiap tahun 

1.5.3 Bagi Fakultas 
 

Menambah pengetahuan dan penelitian ilmiah yang dapat menjadi 

perbendaharaan kepustakaan serta bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut 

mengenai pelaksanaan kegiatan prabencana 
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