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    ABSTRACT 

 
This study aims to 1) know the position society a landslide disaster mitigation 
based on education perspective in the study area, 2) know the process a landslide 
disaster mitigation based on education perspective in the study area. This 
research approach is qualitative. This study design is phenomenological with the 
social definition paradigm. Informants of this research by public figures or those 
that affect the society in the study area, such as village government. Methods of 
data collection through observation, and interviews with First Order 
Understanding technique. Analysis using Second Order Understanding technique. 
The results of this study are 1) the position of the society a landslide disaster 
mitigation based on education perspective as subject and object of disaster 
management, 2) the disaster mitigation process based on education  perspective  
was done by using a top-down and bottom-up technique. 
 
Keywords : Masyarakat, Mitigasi bencana, Pendidikan, Longsor Lahan. 

Pendahuluan 

 Berdasarkan statistik, dalam kurun waktu tahun 2005 – 2011 tercatat 

kejadian longsor pada 809 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan 

mengakibatkan korban jiwa mencapai 2484 orang tewas (PVMBG, 2012; Yukni, 

2012). Beberapa para ahli dari berbagai disiplin ilmu telah melakukan pendekatan 

untuk mengidentifikasi longsor. Longsor lahan (Landslide) merupakan pergerakan 

massa (material) tanah, batuan, maupun campuran antara tanah dan batuan 

bergerak menuruni lereng (Cruden 1991; Cornforth 2005).  

 Kabul Basah Suryolelono (2002) menjelaskan bahwa peristiwa longsor 

lahan atau dikenal sebagai gerakan massa tanah, batuan atau kombinasinya, sering 

terjadi pada lereng-lereng alami atau buatan, dan sebenarnya merupakan 

fenomena alam, yaitu alam mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan 

atau faktor yang mempengaruhinya dan menyebabkan terjadinya pengurangan 
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kuat geser serta peningkatan tegangan geser tanah. Longsor lahan terdiri atas 6 

tipe gerakan, yaitu : Jatuhan (Falls), Robohan (Topples), Longsoran (Slides), 

Sebaran (Lateral Spreads), Aliran (Flows), dan Campuran (Composite-

Combination of types) (Cruden and Varnes, 1996; Cornforth, 2005).  

 Peck (1967) juga telah mengamati beberapa longsoran yang terjadi di 

daerah longsoran lama yang hanya diakibatkan oleh gangguan kecil stabilitas 

lereng (Hardiyatmo, 2006). Berdasarkan perspektif konservasi lahan, Taryono 

(1997) salah seorang ahli konservasi tanah menjelaskan setiap perlakuan yang 

diberikan pada sebidang tanah akan mempengaruhi tata air tempat itu dan tempat-

tempat hilirnya. Hal tersebut didukung dengan adanya pengisian air kolam dapat 

memicu longsoran, seperti contohnya terjadi di Vaiont (Muller,1964; Kiersch, 

1964; Hardiyatmo,2006). Karnawati (2005) juga menjelaskan bahwa getaran 

memicu longsoran dengan cara melemahkan atau memutuskan hubungan antar 

butir partikel-pertikel penyusun tanah/batuan pada lereng. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa longsor lahan tejadi 

akibat adanya gangguan stabilitas pada lereng. Berdasarkan kondisi lingkungan 

longsor lahan dipengaruhi oleh curah hujan, jenis tanah, jenis batuan, kemiringan 

lereng, dan penggunaan lahan. Hal tersebut akan mempengaruhi sistem tata air 

dalam menentukan kejenuhan tanah. Tanah yang jenuh akan mengalami 

pergerakan akibat bertambahnya tegangan geser pada lereng.  
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  Berdasarkan materialnya, longsor lahan terdiri atas tanah, batuan, debris, 

maupun campuran tanah dan batuan. Berdasarkan kecepatannya, longsor lahan 

terdiri atas gerakan lambat, sedang dan cepat. Hal tersebut harus dilakukan upaya 

mitigasi bencana agar meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh longsor 

lahan. Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2007, Mitigasi adalah 

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan 

fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dalam pasal 26 juga menyatakan 

bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan 

keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi 

tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana, termasuk 

pengetahuan tentang bencana longsor lahan. Jadi mitigasi bencana merupakan 

salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi 

bencana. Kemampuan tersebut berupa pengetahuan masyarakat dalam 

menghadapi bencana, termasuk bencana longsor lahan. 

 Tilaar (2000) juga menjelaskan bahwa pendidikan itu merupakan proses 

pembudayaan. Hal tersebut dilakukan agar dapat diterima oleh masyarakat. 

Berdasarkan dimensi sosio antropologis  menjelaskan bahwa setiap anggota 

masyarakat harus menguasai budaya masyarakat lingkungannya sehingga di 

dalamnya harus menitinya dengan belajar agar menjadi warga masyarakat yang 

beradab (Jumali, dkk, 2008:14). Hal tersebut menyebabkan terjadinya proses 

internalisasi budaya. Proses internalisasi dilakukan agar individu belajar terhadap 

kebudayaan sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya. Hal tersebut 

disebabkan manusia mempunyai bakat yang telah terkandung dalam gen-nya 

untuk mengembangkan kepribadian yang dipengaruhi oleh berbagai macam 

stimuli yang berada di sekitaran alam dan lingkungan sosial maupun budaya 

(Koentjaraningrat, 1990). 

 Proses internalisasi budaya membutuhkan proses sosialisasi. Hal tersebut 

menyebabkan pendidikan mempunyai fungsi proses sosialisasi dari tiap individu 

yang akan menjadikannya manusia  membudaya (Jumali, dkk, 2008) Berdasarkan 

hal tersebut diketahui bahwa upaya mitigasi bencana longsor lahan harus 
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dilakukan melalui pendidikan agar membentuk suatu internalisasi budaya, serta 

dilakukan proses pembudayaan masyarakat agar proses mitigasi bencana longsor 

lahan diterima oleh masyarakat.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan sebuah masalah mengenai; 

1) Bagaimana kedudukan masyarakat dalam mitigasi bencana longsor lahan 

berdasarkan perspektif pendidikan ? ; 2) Bagaimana proses mitigasi bencana 

longsor lahan berdasarkan perspektif pendidikan ? 

 Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengetahui kedudukan masyarakat 

dalam mitigasi bencana longsor lahan berdasarkan perspektif pendidikan, 2) 

mengetahui proses mitigasi bencana longsor lahan dalam perspektif pendidikan di 

daerah penelitian. 

Metode 

 Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Desain penelitiannya 

fenomenologi dengan paradigma definisi sosial. Informan penelitian ini adalah 

para tokoh masyarakat dan beberapa aparatur desa sesuai dengan kebutuhan. 

Metode pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara dengan teknik First 

Order Understanding, asking the researcher to interview the people to find 

accurate information (peneliti mewawancarai kepada pihak informan memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut guna memberikan penjelasan yang benar tentang 

permasalahan-permasalahan penelitian tersebut) (Subadi,2013). Teknik analisis 

data menggunakan Second Order Understanding, explaining and interpreting the 

result of interview for elaborating a new meaning (langkah peneliti memberikan 

interpretasi terhadap jawaban informan tersebut di atas sampai memperoleh suatu 

makna yang baru dan benar, tetapi tidak boleh bertentangan dengan interpretasi 

dari informan penelitian) (Subadi,2013). Daerah penelitian ini di Desa 

Pundungrejo, Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Hasil interpretasi 

Peta Rawan Bencana Kabupaten Sukoharjo dalam Rencana Tata Ruang 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011- 2031 dengan skala 1:50.000, bahwa Desa 

Pundungrejo rawan terjadi longsor lahan. 

Hasil Penelitian        

 Hasil penelitian ini adalah Iklim di daerah penelitian menurut Schmidt dan 
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Ferguson adalah C (agak basah). Hasil interpretasi Peta Kelerengan Kabupaten 

Sukoharjo diketahui bahwa kemiringan lereng di daerah penelitian antara 0%-

40%. Pemerintah sudah melakukan upaya mitigasi bencana, diantaranya melalui 

informasi peta rawan bencana, peta geologi, dan peraturan daerah Kabupaten 

Sukoharjo No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011-2031. Peraturan daerah tersebut dalam Pasal 26 ayat 3 

telah memasukkan mata air Desa Pundungrejo ke dalam kawasan perlindungan. 

Hal tersebut juga di dukung Pasal 44 dalam peraturan yang sama telah disebutkan 

mata air Pundungrejo termasuk kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan 

daya dukung lingkungan hidup. Hal tersebut sangat berguna dalam pengelolaan 

mata air untuk mitigasi bencana longsor lahan. Pengelolaan hutan di desa 

Pundungrejo juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No.14 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2011-2031 pasal 31 dan 32 mengenai kawasan hutan produksi dan hutan rakyat. 

 Berdasarkan  hasil observasi peneliti telah diketahui Pemerintah sudah 

melakukan upaya pembuatan teras atau perundagian. Hal tersebut bertujuan untuk 

menghambat laju arus sungai. Selain itu juga disekitar pinggir sungai dibuat 

tanggul untuk menahan erosi tanah yang mengakibatkan pembongkaran material 

penyusun lereng dan mendorong terjadinya longsor lahan. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa sumber mata air yang 

berada di bagian barat itu mulai tahun 2009 dikelola oleh Lembaga Keswadayaan 

Masyarakat bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum melalui Pamsimas. 

Sumber mata air tersebut ditutup dan dibuat pompa untuk dimanfaatkan 

masyarakat melalui pipa-pipa. Peneliti juga menemukan rumah- rumah penduduk 

yang ditinggal merantau.  

 Hasil wawancara dengan para informan telah diketahui bahwa Informan 

Guru mengetahui tanah longsor merupakan akibat kemarau panjang yang 

membuat tanah menjadi retak-retak dan ketika hujan tanah tersebut bergerak ke 

bawah. Informan penduduk berpendidikan SMA  juga mengetahui tanah longsor 

sebagai tanah yang bergerak dipicu oleh air pada tanah tanah yang mudah tergerus 

oleh air akibat kekeringan panjang. Hal yang sama juga terjadi pada informan 
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penduduk berpendidikan SD yang mengetahui tanah longsor merupakan akibat 

kemarau panjang yang membuat tanah menjadi retak-retak dan ketika hujan tanah 

tersebut bergerak ke bawah. Beberapa informan mengungkapkan bahwa 

pemerintah sudah membagikan bibit jati gratis pada masyarakat. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan juga telah diketahui 

bahwa masyarakat di daerah penelitian masih mempertahankan tradisi dari 

generasi sebelumnya. Masyarakat di daerah penelitian masih mengadakan 

pagelaran budaya jawa seni Ledek yang diadakan setiap setahun sekali. 

Berdasarkan hasil wawancara juga telah diketahui bahwa proses pelaksanaan 

peraturamn Izin Membangun Bangunan (IMB) berjalan kurang optimal. Hal 

tersebut diungkapkan oleh para informan akibat kurangnya sosialisasi terhadap 

masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan telah diketahui 

bahwa para informan belum mengetahui mengenai tanda-tanda terjadinya longsor 

lahan. Informan mengungkapkan pengetahuan yang diperoleh melalui informasi 

seorang teman atau kerabat yang sudah mengalami kejadian longsor. 
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PEMBAHASAN 

 Berdasarkan perspektif fungsional pendidikan akan dapat diklasifikasi 

hakikat pendidikan sebagai fungsi transformasi, pendidikan sebagai fungsi 

penyiapan warga negara (civilisasi), pendidikan sebagai fungsi pembentukan 

pribadi, pendidikan sebagai kegiatan penyiapan tenaga kerja (Umar 

Tirtaraharja,1994). Hakikat pendidikan sebagai fungsi penyiapan warga negara, 

yaitu menekankan pandidikan sebagai upaya civilisasi sehingga pendidikan 

ditempatkan sebagai instrumen negara untuk menjadikan warga negaranya 

menjadi masyarakat yang baik (Jumali, dkk, 2008).  Jadi pendidikan harus lebih 

diarahkan pada kebijakan nasional, termasuk kebijakan nasional dalam mitigasi 

bencana longsor lahan. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang no 24 tahun 

2007 tentang “Penanggulangan Bencana”. 

 Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2007 pasal 8 juga menyebutkan 

bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan 

perlindungan masyarakat dari dampak bencana serta melakukan pengurangan 

resiko dan pemaduan resiko bencana dalam program pembangunan. Pemerintah 

daerah juga mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penggulangan bencana. 

Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2007 pasal 9 telah menyebutkan 

bahwa pemerintah mempunyai wewenang dalam penetapan kebijakan 

penanggulangan bencana pada wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan 

daerah. Jadi proses mitigasi bencana longsor lahan dalam perspektif pendidikan 

telah menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan bencana. 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan mitigasi 

bencana melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No.14 Tahun 2011 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. 

Peraturan daerah tersebut dalam Pasal 26 ayat 3 telah memasukkan mata air Desa 

Pundungrejo ke dalam kawasan perlindungan. Hal tersebut juga di dukung Pasal 

44 dalam peraturan yang sama telah disebutkan mata air Pundungrejo termasuk 

kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. 

Hal tersebut sangat berguna dalam pengelolaan mata air untuk mitigasi bencana 



8 

tanah longsor. Pengelolaan hutan di Desa Pundungrejo juga diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 pasal 31 dan 32 

mengenai kawasan hutan produksi dan hutan rakyat. 

 Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo juga telah menyediakan 

informasi berupa pemetaan lokasi rawan bencana, pemetaan kondisi geologi, 

pemetaan topografi, dan pemetaan kelerengan. Informasi pemetaan tersebut hanya 

tersedia dalam sebuah website resmi atai di kantor Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo juga sudah memberikan 

bibit jati kepada masyarakat. Pemberian bibit jati terhadap masyarakat dapat 

mencegah terjadinya longsor lahan. Hal tersebut juga menjadi bukti bahwa 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sudah melakukan mitigasi bencana 

melalui mengidentifikasi kondisi lingkungan serta rawan bencana. Jadi proses 

mitigasi bencana longsor lahan dalam perspektif pendidikan telah menempatkan 

masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan bencana. 

 Hakikat pendidikan sebagai fungsi transformasi budaya, yaitu pendidikan 

mempunyai makna dalam pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi 

berikutnya tentang beberapa hasil akumulasi budaya manusia (Jumali,dkk, 2008). 

Berdasarkan hasil observasi telah diketahui bahwa di daerah penelitian itu masih 

terdapat peninggalan warisan generasi sebelumnya. Peninggalan tersebut berupa 

suatu tempat sumur di samping letak mata air desa pundungrejo bagian barat di 

dukuh Tobong. Masyarakat di daerah penelitian juga masih mengadakan tradisi 

Sumber : Observasi, 2013 

Sumur Peninggalan Generasi 
Sebelumnya 

Rumah Adat Generasi 
Sebelumnya yang Sudah 

direnovasi 
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pagelaran seni ledek yang merupakan tradisi generasi sebelumnya.   

 Bangunan tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat sekitar. 

Bangunan tersebut dirawat dan direnovasi oleh masyarakat, pemerintah, dan 

lembaga masyarakat. Masyarakat dengan lembaga masyarakat saling 

bermusyawarah dalam pembangunan desa, diantaranya dengan merawat bangunan 

sejarah serta membangun fasilitas pengelolaan mata air melalui Pamsimas. 

Masyarakat dengan Lembaga masyarakat melakukan musyawarah dengan 

menghasilkan keputusan untuk mengelolan mata air tersebut. Proses 

pembangunan serta penyediaan peralatan disediakan melalui program pemerintah 

daerah kabupaten Sukoharjo. Jadi kedudukan masyarakat dalam mitigasi bencana 

longsor lahan berdasarkan perspektif pendidikan juga sebagai obyek pengelolaan 

bencana. Hal tersebuit agar diterima oleh masyarakat melalui proses internalisasi 

budaya. 

 Basis pengembangan pengetahuan masyarakat dalam mitigasi longsor 

lahan di daerah penelitian menggunakan ilmu Niteni, Niroake, dan Nambahake.  

Proses pengembangan pengetahuan tersebut melalui pengalaman masyarakat 

tersebut. Proses  pengembangan pengalaman melalui beberapa tahapan, 

diantaranya : 

a. Tahapan ingatan (tahapan Niteni), proses pengembangan pengetahuan 

tersebut melalui ingatan yang berasal dari panca indera. Hal tersebut 

didasarkan para hasil wawancara dengan para informan yang mengatakan 

bahwa tanah longsor terjadi akibat hujan terhadap tanah yang kering dan 

retak-retak. 

b. Tahapan meniru (tahapan Niroake), proses pengembangan pengetahuan 

tersebut melalui menirukan informasi orang lain. Para informan 

mengatakan bahwa tanah longsor terjadi akibat hujan terhadap tanah yang 

kering dan retak-retak berasal dari informasi orang lain yang sudah 

mengalami bencana tanah longsor. 

c. Tahapan Menambahkan (tahapan Nambahake), proses pengembangan 

pengetahuan tersebut melalui menambahkan pengetahuannya individu 

sendiri. Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan para informan telah 
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diketahui bahwa pengetahuan informan tentang tanah longsor itu hanya 

mengetahui penggundulan hutan menjadi penyebab terjadinya tanah 

longsor. Informan mengatakan bahwa tanah longsor terjadi akibat hujan 

terhadap tanah yang kering dan retak-retak berasal dari informasi orang 

lain yang sudah mengalami bencana tanah longsor. Hal tersebut menjadi 

bukti bahwa para informan menggunakan tahapan menambahkan 

(Nambahake). 

Berdasarkan uraian diatas telah diketahui bahwa basis pengetahuan 

masyarakat terdidik dalam mitigasi bencana longsor lahan masih bersifat 

pengetahuan lokal.  Basis pengembangan pengetahuan lokal masyarakat adalah 

ilmu niteni, niroake, dan nambahake (Kadiman, 2007 ; Cahyono,2008). Kadiman 

(2006) menjelaskan niteni itu fokus pada upaya mengetahui dan mengenali 

berbagai kejadian alam. Niroake atau menirukan adalah langkah selanjutnya dari 

hasil kita niteni, yaitu berupaya menirukan kejadian alam yang telah kita ketahui 

dan pahami untuk tujuan memenuhi kebutuhan kita. Nambahake adalah upaya 

memberi nilai tambah dari kejadian alam yang telah kita kuasai dan bisa tirukan 

tersebut. Jadi proses internalisasi budaya dilakukan agar upaya mitigasi bencana 

longsor lahan dapat diterima oleh masyarakat. Proses internalisasi budaya tersebut 

diakukan melalui proses pendidikan. Tilaar (2000) juga menjelaskan bahwa 

pendidikan itu merupakan proses pembudayaan. 
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 Berdasarkan gambar di atas telah diketahui bahwa kondisi lahan sebagai 

obyek pembelajaran masyarakat dalam mitigasi bencana longsor lahan. Kondisi 

lahan terdiri juga terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya longsor 

lahan, seperti jenis tanah /batuan, kemiringan lereng, bentuk lahan, curah hujan 

dan penggunaan lahan. Poedjawijatna (1987) yang menjelaskan bahwa 

pengetahuan merupakan hasil dari rangsangan indera manusia terhadap suatu 

objek. Dampak dari rangsangan tersebut menyebabkan terjadinya proses berpikir. 

Proses tersebut menyebabkan individu mencapai tahapan ingatan atau mengingat. 

Dampak dari ingatan tersebut membuat individu menirukan terhadap apa yang 

diingatnya. Hal tersebut membuat pengetahuan individu menjadi bertambah yang 

pada tahap ini disebut tahap menambahkan. Jadi berdasarkan perspektif 

pendidikan, kedudukan masyarakat dalam mitigasi bencana longsor lahan sebagai 

obyek pengelolaan bencana. Hal tersebut disebabkan adanya suatu budaya 

masyarakat yang berkembang di daerah tersebut yang disebut kearifan lokal.  

 Pengetahuan itu sering menjadi dasar untuk melakukan tindakan 

(Poedjawijatna,1987). Tindakan akan membentuk suatu kebiasaan yang terjadi 

akibat adanya proses interaksi dengan lingkungannya baik dengan masyarakat 

maupun dengan lingkungan fisik. Kebiasaan, tradisi, dan perasaan yang sama 

dalam suatu masyarakat akan membentuk suatu budaya (Ir. Koentjaraningrat, 

1990). Jadi kedudukan masyarakat dalam mitigasi bencana longsor berdasarkan 

perspektif pendidikan sebagai obyek terhadap pengelolaan bencana longsor lahan, 

sedangkan proses mitigasi bencana longsor lahan dalam perspektif pendidikan 

menggunakan teknik Top- Down dan Bottom-Up. 

 Teknik Top-Down, yaitu suatu pendekatan yang berasal dari kebijakan 

pemerintah kepada masyarakat, sedangkan teknik Bottom-Up dilakukan dari 

masyarakat terhadap pemerintah yang menghasilkan suatu kebijakan pemerintah. 

Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2007 pasal 8 juga menyebutkan bahwa 

pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam memberikan perlindungan 

masyarakat dari dampak bencana serta melakukan pengurangan resiko dan 
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pemaduan resiko bencana dalam program pembangunan. Pemerintah daerah juga 

mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penggulangan bencana. Berdasarkan 

Undang-Undang No 24 tahun 2007 pasal 9 telah menyebutkan bahwa pemerintah 

mempunyai wewenang dalam penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada 

wilayah selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. 

  

 

 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proses Longsor Lahan 

Sumber : Wijayanto modifikasi (2013) 

Proses Mitigasi Bencana Longsor Lahan  
Dengan Teknik Top-Down dan Bottom-Up 

Dalam Perspektif Pendidikan 

Pemerintah    
1. Kebijakan 
2. Program 
3. Peraturan 

Lembaga Masyarakat 
1. Aspirasi Masyarakat 
2. Pemberdayaan Masyarakat 

Kondisi Internal  
1. Pendidikan 
2. Pengalaman 
3. Informasi 

Kondisi Masyarakat 

Kondisi Eksternal 
1. Ekonomi 
2. Sosial 
3. Budaya 

Kondisi Lahan  
1. Jenis Tanah 
2. Susunan/Jenis 

Batuan 
3. Penggunaan 

Lahan 
4. Curah Hujan 
5. Kemiringan 

Lereng 
6. Bentuk Lahan 

Sistim Tata 
Air 

Kejenuhan Air 
Dalam Material 

Penyusun 
Lereng 

Longsor Lahan 

Proses Longsor Lahan 
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 Berdasarkan gambar di atas telah diketahui bahwa fungsi pemerintah 

sebagai penentu kebijakan yang menghasilkan program nasional terhadap 

masyarakat. Program tersebut diatur dalam bentuk peraturan perundang-

undangan. Berdasarkan perspektif pendidikan, fungsi pemerintah itu bersifat 

formal karena mendidik masyarakat sesuai dengan kebijakan nasional. Hal 

tersebut sesuai dengan hakikat pendidikan sebagai fungsi penyiapan warga negara 

(civilisasi) yang telah menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan 

bencana. Berdasarkan perspektif pendidikan, lembaga masyarakat sebagai 

pembantu atau penghubung dari program pemerintah dengan masyarakat. 

Lembaga masyarakat dapat berfungsi sebagai pelaksana upaya pemberdayaan 

terhadap masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakat melalui proses 

internalisasi budaya. Hal tersebut sesuai dengan hakikat pendidikan sebagai fungsi 

transformasi yang telah menjadikan masyarakat sebagai obyek dalam pengelolaan 

bencana. 

 Berdasarkan uraian di atas telah mendapat kesimpulan bahwa proses 

mitigasi bencana dilakukan melalui teknik dari kebijakan pemerintah kepada 

masyarakat (Top-Down) serta dari aspirasi masyarakat terhadap sebuah kebijakan 

pemerintah (Bottom-Up), namun berjalan kurang optimal. Hal tersebut disebabkan 

kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat dalam mitigasi 

bencana longsor lahan. Pemerintah berfungsi sebagai pengatur kebijakan, 

Lembaga masyarakat berfungsi sebagai penghubung pemerintah dengan 

masyarakat, dan masyarakat berfungsi sebagai pengelola suatu lahan. 

 

Simpulan 

1. Bahwa kedudukan masyarakat dalam mitigasi bencana longsor lahan 

berdasarkan perspektif pendidikan yaitu sebagai subyek pengelolaan bencana 

longsor lahan, yaitu sebagai pelaksana suatu kebijakan pemerintah dan sebagai 

obyek pengelolaan bencana yaitu sebagai penentu kebijakan pemerintah. 

2. Bahwa proses mitigasi bencana longsor lahan berdasarkan perspektif 

pendidikan menggunakan teknik Top-Down dan Bottom-Up, namun di daerah 
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penelitian belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurang optimalnya 

koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga masyarakat. 
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