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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Pengantar 

1.1.1  Latar Belakang 

Bencana longsorlahan merupakan salah satu jenis bencana alam yang 

banyak menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang besar, seperti 

rusaknya lahan pertanian, kawasan permukiman, jalan, jembatan, irigasi dan 

prasarana fisik lainnya. Selain korban jiwa, kerugian secara ekonomi juga tidak 

dapat dikesampingkan. Pemulihan lingkungan dan infrastruktur yang rusak 

pasti berdampak pada perekonomian masyarakat sekitar maupun PDRB daerah 

kejadian longsor, hal ini diperkirakan semakin memburuk apabila daerah yang 

terkena bencana semakin luas dan melebar. Terjadinya bencana longsorlahan 

dapat dipercepat karena dipicu oleh manusia, yaitu adanya perubahan tata guna 

lahan yang tidak terkontrol. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk 

permukiman, kegiatan ekonomi, atau infrastruktur akibat bertambahnya jumlah 

penduduk dapat pula meningkatkan resiko terjadinya longsor (Kuswaji dkk, 

2006). Longsorlahan dapat terjadi  secara alamiah, jika disebabkan oleh faktor-

faktor alam dan dapat menimbulkan bencana jika merugikan manusia dari 

aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. 

Upaya penanggulangan bencana semestinya telah dilakukan dengan 

baik oleh pemerintah melalui departemen/instansi/lembaga terkait serta 

lembaga non pemerintah/masyarakat namun, kejadian bencana tetap 

menunjukkan adanya kerugian ekonomi dalam bentuk penurunan aset-aset 

produksi di sektor-sektor terkait secara langsung dan juga penurunan 

kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung (Supriyatna, 2011). Dampak 

bencana dalam tataran sistem sosial-ekonomi yang beragam  diakibatkan dari 

kelangkaan informasi dan metodologi yang belum bisa bersifat   universal 

dalam mengukur dampak bencana. European Commission for Latin America 

and Caribbean (ECLAC) mengusulkan sebuah metodologi yang dirancang 
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untuk melakukan penilaian dampak bencana bagi ekonomi (Zapata-Marti,1997 

dalam Artiani, 2011), yang dibedakan dalam tiga kelompok berikut. 

1.   Direct damages (kerusakan langsung), meliputi semua kerusakan pada aset 

tetap, modal dan persediaan barang jadi dan setenga jadi, bahan baku   dan 

suku cadang yang terjadi secara bersamaan sebagai konsekuensi langsung. 

Pada tahap ini akan menyangkut pengeluaran untuk bantuan darurat.  

2.   Indirect damages (kerusakan tidak langsung), dampaknya lebih pada   arus 

barang yang tidak akan diproduksi dan jasa yang tidak akan diberikan   setelah 

bencana. Kerusakan tidak langsung ini dapat meningkatkan   pengeluaran 

operasional karena rusaknya infrastruktur. Biaya yang   bertambah terletak 

pada penyediaan layanan alternatif (alternatif cara produksi, distribusi dan 

penyediaan barang dan jasa).  

3.   Secondary effect (dampak sekunder), meliputi dampak pada kinerja 

ekonomi secara keseluruhan yang diukur melalui variabel ekonomi makro   

yang paling signifikan. Variabel yang relevan Produk Domestik Bruto   (PDB) 

yang mencakup keseluruhan dan sektoral,  neraca perdagangan dan   neraca 

pembayaran, tingkat utang dan cadangan moneter, keadaan keuangan publik 

dan investasi modal bruto. Potensi kerugian bencana dapat dikaji dengan 

melihat akibat yang ditimbulkan dan ukuran akibat bencana. Tabel 1.1 berikut 

menunjukkan kerangka potensi kerugian bencana yang secara kompleks 

merupakan komponen-komponen yang membutuhkan kebijakan yang 

terintegrasi. 
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Tabel 1.1 Potensi Kerugian Bencana  
Akibat Ukuran Kerugian 

Berwujud Tidak Berwujud 

Kematian Jumlah orang Kerugian individu yang 

aktif secara ekonomi 

Dampak sosial dan 

psikologis pada komunitas 

yang tersisa 

Cedera Jumlah dan 

keparahan cidera 

Kebutuhan perawatan 

medis, dan kerugian 

sementara aktivitas 

ekonomi oleh individu 

yang produktif 

Pemulihan dampak sosial 

dan psikologis 

Kerusakan 

fisik 

Inventarisasi elemen 

yang rusak dengan 

jumlah dan tingkat 

kerusakan 

Penggantian dan 

perbaikan 

Biaya kerugian dan 

kerusakan budaya 

Tindakan 

darurat 

Volume tenaga kerja, 

peralatan dan 

sumberdaya hari 

kerja yang 

dipekerjakan 

Mobilisasi biaya dan 

kemampuan kesiapan 

investasi 

Penanggulangan stres 

korban bencana 

Gangguan 

terhadap 

ekonomi 

Jumlah hari kerja 

yang hilang, volume 

produksi yang hilang 

Nilai produksi yang 

hilang 

Peluang, daya saing, 

reputasi 

Gangguan 

sosial 

Jumlah pengungsi 

dan tunawisma 

Perumahan sementara, 

bantuan, kemampuan 

Psikologis, kontak sosial 

Dampak 

lingkungan 

Skala dan keparahan Biaya perbaikan Konsekuensi dari 

lingkungan yang buruk, 

risiko kesehatan, risiko 

bencana dimasa depan 

Sumber : Bull, 1994 dalam Artiani, 2011 

 

Upaya penanggulangan bencana dengan menganalisis kerentanan bencana 

sosial ekonomi penting untuk dilakukan. Analisis kerentanan berkembang dan  

digunakan dalam berbagai sektor. Pada bencana alam, analisis kerentanan   

merupakan komponen dari analisis risko bencana, dengan salah satu tujuannya 

untuk perencanaan sebagai dasar penetapan prioritas kegiatan. Penetapan 

indikator kerentanan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kerentanan,  di  tingkat  individu,  masyarakat,  wilayah  dan  institusi (Djuaridah, 

2009). Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu 

kabupaten yang sering terjadi bencana longsorlahan. Dari data Indeks Risiko 

Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten Temanggung masuk dalam kelas risiko 

bencana longsorlahan tinggi. 
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Salah satu kecamatan di Kabupaten Temanggung yang sering 

mengalami bencana longsorlahan setiap tahunnya adalah Kecamatan 

Kandangan. Setiap tahun ketika musim hujan tiba, maka ada beberapa daerah 

di Kecamatan Kandangan yang mengalami bencana longsorlahan. Kecamatan 

Kandangan merupakan kecamatan terluas, terletak pada ketinggian 657,31 

mdpl dengan luas wilayah 7836 ha, terdapat 16 desa yang sebagian besar 

rawan bencana longsorlahan. Kecamatan tersebut dipilih sebagai daerah 

penelitian karena menurut BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)  

Kabupaten Temanggung, selama kurun waktu tahun 2009 hingga bulan April 

2016 di Kecamatan Kandangan terjadi 13 kejadian bencana longsorlahan 

(kejadian longsorlahan paling banyak). Data BPBD menyebutkan kejadian 

longsorlahan terakhir terjadi pada bulan Februari tahun 2016 yang 

mengakibatkan kerusakan bangunan, dan tertutupnya akses jalan. Hasil rekap 

data BPBD disajikan dalam tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Data Rekap Bencana Longsorlahan 

di Kecamatan Kandangan 

No 
Tahun 

Kejadian 
Kecamatan Desa Keterangan 

1 2011 Kandangan Banjarsari Terjadi kerusakan rumah dan akses jalan 

2 2011 Kandangan Blimbing 
Longoran tebung, merusak sejumlah bangunan 

dan akses jalan 

3 2012 Kandangan Tlogopucang Mengakibatkan 2 rumah rusak hancur 

4 2012 Kandangan Tlogopucang 
40 rumah terancam longsor, terjadi tebing 

longsor dan tanah gerak. Warga mengungsi. 

5 2012 Kandangan Tlogopucang Tebing longsor, merusak dinding rumah warga 

6 2013 Kandangan Tlogopucang 
Tebing longsor, rumah warga rusak terkena 

longsoran 

7 2013 Kandangan Tlogopucang 
Talud p : 30m t : 8m-13m longsor, merusak 

pemukiman warga, 3 rumah rusak berat 

8 2014 Kandangan Banjarsari Merusak Pemukiman dan akses jalan 

9 2014 Kandangan Tlogopucang Menutup akses jalan 

10 2014 Kandangan Margolelo Menutup akses jalan 

11 2015 Kandangan Margolelo Merusak Jembatan P=15m  T= 5m 

12 2015 Kandangan Tlogopucang 

Senderan longsor yang mengakibatkan dua 

rumah rusak ringan. Adapun volume 

longsoran 8 x 4 meter, tidak ada korban jiwa. 

Sebagian warga mengungsi 

13 2016 Kandangan Kedawung Longosoran merusak rumah warga 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung,    

Tahun 2016 
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Sebagian besar topografi kecamatan Kandangan adalah perbukitan. 

Kabupaten Temanggung memiliki curah hujan yang cukup tinggi setiap 

tahunnya dengan rata-rata jumlah hari hujan 64 hari dan curah hujan 22 mm/th 

(Kandangan Dalam Angka BPS Kab. Temanggung, 2015) hal tersebut memicu 

mudahnya terjadi bencana longsorlahan di daerah-daerah yang bertopografi 

berbukit seperti Kecamatan Kandangan. Mitigasi bencana sangat diperlukan 

untuk mengurangi dampak bencana. Salah satu bentuk mitigasi bencana yang 

dapat dilakukan adalah mengetahui daerah yang berisiko terhadap bencana, 

dengan mengetahui risiko bencana secara sosial dan ekonomi. 

Kesimpulan yang didapat dari uraian tersebut bahwa selain aspek fisik, 

aspek non fisik baik sosial maupun ekonomi sebagai dampak bencana alam 

longsorlahan sangat berpengaruh dan perlu diperhatikan, agar kedepannya 

upaya mitigasi bencana dapat dilakukan tepat sasaran baik oleh masyarakat 

ataupan para pemangku kepentingan. Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan, maka peneliti mengambil judul penelitian “Analisis Risiko 

Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Terhadap Bencana Longsorlahan Di 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung ” 

1.1.2  Perumusan Masalah 

  Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. bagaimana sebaran risiko kerentanan sosial ekonomi terhadap  bencana 

longsorlahan di Kecamatan Kandangan?, dan 

2. bagaimana hubungan kerentanan sosial dan ekonomi terhadap tingkat 

kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan Kandangan?. 

1.1.3  Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan  pada perumusan masalah yang telah diungkapkan, maka 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. menganalisis sebaran risiko kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi 

di Kecamatan Kandangan, dan 
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2. menganalisis hubungan kerentanan sosial dan ekonomi terhadap 

tingkat kerawanan bahaya bencana longsorlahan di Kecamatan 

Kandangan. 

1.1.4  Kegunaan Penelitian 

  Kegunaan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. sebagai syarat menyelesaikan program sarjana S-1 Geografi di 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2. dapat memberikan informasi bagi pemerintah dan masyarakat tentang 

risiko kerentanan sosial dan ekonomi terhadap  bencana longsorlahan 

di Kecamatan Kandangan, 

3. menjadi acuan bagi pemangku kebijakan untuk melakukan 

penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan dan 

kapasitas masing - masing daerah, 

4. dapat menambah wawasan pengetahuan kerentanan sosial ekonomi, 

dan 

5. dapat berguna untuk penelitian selanjutnya. 

1.2  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1  Telaah Pustaka 

1.2.1.1 Bencana 

Menurut undang-undang RI no. 27 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor manusia 

yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan 

dan longsorlahan. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa 
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gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit. 

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok dan antar komunitas masyarakat serta terror. 

Kejadian Bencana adalah banyaknya peristiwa bencana yang terjadi dan 

dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi (kabupaten/kota), jenis 

bencana, korban dan atau kerusakan harta benda.  Saat terjadi bencana 

pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu kecamatan/desa, satu 

kabupaten/kota dan atau propinsi, maka dihitung sebagai satu kejadian. 

1.2.1.2  Risiko Bencana 

Kejadian bencana dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, 

kerugian ekonomi ataupun korban jiwa. Bencana sering dianggap sebagai 

sesuatu yang sulit dihindari, sehingga bentuk penanggulangan yang dapat 

dilakukan adalah berupa tindakan pertolongan sesegera mungkin. 

Perkembangan dan pengetahuan tentang bencana kemudian memunculkan 

paradigma baru penanggulangan bencana, yaitu mitigasi bencana. Dalam 

paradigma mitigasi fokus perhatian terhadap penanggulangan bencana 

adalah pada pengurangan tingkat ancaman, intensitas dan frekuensi 

bencana, sehingga kerugian, kerusakan dan korban dapat dikurangi 

(UNDP, 2004 dalam Modul Praktikum Pemetaan Bencana oleh Wibowo, 

2014). 

Risiko adalah sesuatu yang belum terjadi dan usaha proyeksi masa 

depan. Terdapat dua kemungkinan dalam menghadapi risiko, 

menguranginya atau menghilangkannya sama sekali. Risiko merupakan 

penetapan sesuatu yang prospektif dan khayal, dan dengan demikian 

mengandung ketidakpastian. Efek dari bahaya alam pada benda atau 

orang-orang dari daerah tertentu merupakan hubungan timbal balik yang 

kompleks dan memiliki efek domino. Risiko bencana merupakan fungsi 

dari kerawanan (hazard) dan kerentanan (vulnerabilty), dan elemen yang 

berisiko (element at risk). UNDP (2004) dan Smith Pell (2008), dalam 

Wibowo (2014) mendefinisikan struktur konseptual risiko sebagai berikut.    
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     Risiko = Bahaya x Kerentanan (element at risk) 

Bahaya dan kerentanan harus terletak pada lokasi yang sama untuk 

dapat menimbulkan risiko yang kemudian menjadi bencana jika peristiwa 

tersebut berar-benar terjadi. suatu masyarakat mungkin rentan terhadap 

bahaya banjir, tetapi rentan terhadap bahaya gempa (dan sebaliknya). 

Kegiatan pendefinisian risiko ini disebut sebagai penilaian risiko (Risk 

Assessment). Tabel 1.3 berikut menjelaskan penilaian risiko yang dapat 

dibedakan menurut cara dalam menyatakan risiko secara rinci. 

           Tabel 1.3 Perbedaan Cara Dalam Menyatakan Risiko 
Metode Tipe Prinsip 

Kualitatif Kualitatif Berdasarkan kelas-kelas risiko relatif yang dibuat oleh penilaian 

ahli. 

Semi-

Kuantitatif 

Berdasarkan rangking relatif dan pembobotan pada setiap kriteria 

(tidak memiliki dimensi). 

Kuantitatif Probabilitas Nilai probabilistik (0-1) dari kerugian yang telah ditetapkan 

selama dalam kurun waktu tertentu. 

Risiko 

ekonomis 

Probable 

maximum loss 

(PML) 

Kerugian terbesar yang diyakini mungkin 

terjadi dalam kurun waktu/periode ulang yang 

telah ditentukan, misal 1 kejadian dalam 1000 

tahun. 

Average annual 

Loss (AAL) 

Keugian yang diperkirakan pertahun ketika 

dilakukan rata-rata selama periode yang 

sangat panjang (misalnya 1000 tahun). 

Loss 

Exceedance 

Curve (LEC) 

Kurva risiko yang menandakan konsekuensi 

kerugian terhadap probabilitas untuk berbagai 

kejadian dengan periode ulang berbeda 

Risiko 

populasi 

Kuantifikasi dari risiko populasi 

Risiko 

individual 

Risiko kematian atau cedera pada setiap 

individu yang tinggal di zona yang terkena 

dampak bahaya, atau mengikuti pola 

kehidupan tertentu yang mungkin terkena 

konsekuensi bahaya. 

Risiko 

kemasyarakatan 

Risiko kematian atau cedera dalam 

masyarakat secara keseluruhan : di mana 

masyarakat harus membawa beban bahaya 

menyebabkan sejumlah kematian, cedera, 

keuangan, lingkungan, dan kerugian lainnya. 

Sumber : Van Western (2009 dalam Wibowo, 2014) 

1.2.1.3  Longsorlahan 

Longsorlahan merupakan bencana geologi yang cukup sering 

terjadi di Indonesia, terutama selama musim hujan di kawasan perbukitan 

dan pegunungan. Bencana ini tidak hanya menghancurkan lingkungan 
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hidup serta sarana dan prasarana, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. 

Menurut catatan BNPB selama 2008, telah terjadi 112 kejadian bencana 

longsorlahan dan dampak yang ditimbulkan juga tergolong besar. 

Gerakan massa (mass movement) tanah atau sering disebut 

longsorlahan (landslide) merupakan salah satu bencana alam yang sering 

melanda daerah perbukitan di daerah tropis basah. Kerusakan yang 

ditimbulkan oleh gerakan massa tersebut tidak hanya kerusakan secara 

langsung seperti rusaknya fasilitas umum, lahan pertanian, ataupun adanya 

korban manusia, akan tetapi juga kerusakan secara tidak langsung yang 

melumpuhkan kegiatan pembangunan dan aktivitas ekonomi di daerah 

bencana dan sekitarnya.  

Faktor penyebab longsorlahan 

Longsorlahan terjadi karena oleh adanya gerakan tanah sebagai 

akibat dari bergeraknya masa tanah atau batuan yang bergerak di 

sepanjang lereng atau di luar lereng karena faktor gravitasi. Kekuatan-

kekuatan gravitasi yang dipaksakan pada tanah-tanah miring melebihi 

kekuatan memecah ke samping yang mempertahankan tanah-tanah 

tersebut pada posisinya. Kandungan air yang tinggi menjadikan tanah 

menjadi lebih berat, yang meningkatkan beban, dan mengurangi kekuatan 

memecah ke sampingnya. Kondisi-kondisi ini curah hujan yang tinggi 

pada suatu daerah (mencapai 2000 mm) atau banjir lebih mungkin terjadi 

longsorlahan (Andriawan dkk, 2014).  

Secara umum, longsorlahan disebabkan oleh 3 faktor penyebab 

utama berikut (Hardiyatmo, 2006). 

1. Faktor dakhil, penyebab longsorlahan meliputi kedalaman pelapukan 

batuan, struktur geologi (tektonik dan jenis batuannya), tebal solum 

tanah, tekstur tanah. 

2. Faktor luar dari suatu medan, penyebab longsorlahan adalah 

kemiringan lereng, banyaknya dinding terjal, kerapatan torehan, dan 

penggunaan lahan. 
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3. Faktor pemicu terjadinya longsorlahan, antara lain tebal curah hujan 

dan gerakan tanah. 

Hardiyatmo dalam Ariani (2014), menguraikanan faktor penyebab 

longsorlahan yang telah disebutkan, diantaranya seperti berikut ini. 

a.  Hujan 

Ancaman longsorlahan biasanya dimulai pada bulan November 

karena meningkatnya intensitas curah hujan. Melalui tanah yang merekah 

air akan masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng, sehingga 

menimbulkan gerakan lateral. 

b.  Lereng terjal 

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. 

Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsorlahan adalah 

180
0
 dengan bidang longsor mendatar. 

c. Tanah yang kurang padat dan tebal 

Tanah yang ketebalan lebih dari 2,5 m memiliki potensi untuk 

terjadinya longsorlahan. 

d.  Batuan yang kurang kuat 

Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir 

akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses pelapukan dan 

umumnya rentan pada lereng yang terjal.  

e.  Jenis tata lahan 

Penataan lahan yang tidak tepat pada daerah lereng dapat 

menyebakan terjadinya longsorlahan. 

f.  Getaran 

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempabumi, 

ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. 

g.  Bekas longsoran lama 

Longsoran lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi 

pengendapan material gunungapi pada lereng yang relatif. Bekas 

longsoran lama memiliki ciri adanya tebing terjal yang panjang 
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melengkung membentuk tapal kuda, dijumpai longsoran kecil terutama 

pada tebing lembah. 

h.  Penggundulan hutan 

Longsorlahan umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif 

gundul dimana pengikatan air tanah sangat kurang. 

i.    Daerah pembuangan sampah 

Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah 

dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan longsorlahan.  

Tindakan manusia juga dapat menyebabkan terjadinya 

longsorlahan, tindakan-tindakan manusia yang dapat menyebabkan 

longsorlahan antara lain (Ariani, 2004) : 

1. menebang pohon di lereng pegunungan, 

2. mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas, 

3. mendirikan pemukiman di daerah tebing yang terjal, 

4. melakukan penggalian di bawah tebing yang terjal, dan 

5. mendirikan pemuklman di bawah tebing yang terjal. 

Menurut Kementrian ESDM dalam Mengenal lebih dekat tanah 

longsor (2009) sebelum atau saat terjadi longsorlahan terdapat gejala-

gejala yang sering muncul saat terjadi longsorlahan. Gejala-gejala 

terjadinya longsorlahan adalah : 

a.    munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, 

b.   munculnya mata air baru secara tiba-tiba, 

c.    tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan, 

d.   jika musim hujan, biasanya air tergenang, menjelang bencana itu, 

airnya langsung hilang, 

e.    runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, 

f.    pohon atau tiang listrik banyak yang miring, 

g.    hujan berlangsung lama, 

  h.    ada perubahan bobot massa baik oleh pergantian musim atau karena 

lahan  miring tersebut dijadikan persawahan, 

i.     ada perbedaan kelunakan permukaan lahan dan dasar lahan, dan 
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j.     adanya gravitasi bumi yang tergantung pada besarnya lereng. 

Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng tergantung pada 

kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, vegetasi 

penutup, dan penggunaan lahan pada lereng tersebut. Longsorlahan sering 

kali terjadi akibat adanya pergerakan tanah pada kondisi daerah lereng 

yang curam, serta tingkat kelembaban (moisture) tinggi, dan tumbuhan 

jarang (lahan terbuka). Longsorlahan terjadi karena oleh adanya gerakan 

tanah sebagai akibat dari bergeraknya masa tanah atau batuan yang 

bergerak di sepanjang lereng atau di luar lereng karena faktor gravitasi. 

Kekuatan-kekuatan gravitasi yang dipaksakan pada tanah-tanah miring 

melebihi kekuatan memecah kesamping yang mempertahankan tanah-

tanah tersebut pada posisinya. Kandungan air yang tinggi menjadikan 

tanah menjadi lebih berat, yang meningkatkan beban, dan mengurangi 

kekuatan memecah ke sampingnya. Kondisi ini mengakibatkan curah 

hujan yang lebat atau banjir lebih mungkin terjadi longsorlahan. Faktor 

lain untuk timbulnya longsorlahan adalah rembesan dan aktifitas geologi 

seperti patahan, rekahan dan liniasi. Kondisi lingkungan setempat 

merupakan suatu komponen yang saling terkait. Bentuk dan kemiringan 

lereng, kekuatan material, kedudukan muka air tanah dan kondisi drainase 

setempat sangat berkaitan pula dengan kondisi kestabilan lereng 

(Hardiyatmo, 2006). 

Menurut Hardiyatmo (2006) dalam Penanganan tanah longsor dan 

erosi, faktor kondisi geologi dan hidrologi, topografi, iklim, dan perubahan 

cuaca dapat mempengaruhi stabilitas lereng yang mengakibatkan  

terjadinya longsoran. Longsoran lereng alam yang sering terjadi akibat 

faktor kondisi tersebut adalah sebagai berikut: 

a) penambahan beban pada lereng, dapat berupa bangunan baru, 

tambahan beban oleh air yang masuk ke pori-pori tanah maupun yang 

menggenang di permukaan tanah, dan beban dinamis oleh tumbuhan 

yang tertiup angin dan lain-lain, 

b) penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng, 
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c) penggalian yang mempertajam kemiringan lereng, 

d) perubahan posisi muka air secara cepat (rapid drawdown) pada 

bendungan,sungai dan lain-lain, 

e) kenaikan tekanan lateral oleh air (air yang mengisi retakan akan 

mendorong tanah ke arah lateral), 

f) penurunan tahanan geser tanah pembentuk lereng oleh akibat kenaikan 

kadar air, kenaikan tekanan air pori, tekanan rembesan oleh genangan 

air didalam tanah, tanah pada lereng mengandung lempung yang 

mudah susut, dan lain-lain, dan 

g) getaran atau gempa bumi. 

Menurut Karnawati (2002) ada 3 tipologi lereng yang rentan untuk 

longsor, yaitu: 

1. lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah gembur dialasi oleh 

batuan atau tanah yang kompak, 

2. lereng yang tersusun oleh perlapisan batuan yang miring searah 

kemiringan lereng, dan 

3. lereng yang tersusun oleh blok-blok batuan. 

 

Jenis – jenis longsoran 

Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral Badan Geologi 

mengklasifikasikan longsorlahan menjadi enam jenis yaitu: longsoran 

translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah 

dan aliran bahan rombakan. Masing-masing longsoran akan dijelaskan 

dalam sketsa serta keterangan pada tabel 1.4. 
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Tabel 1.4 Jenis – jenis longsoran 
No Jenis 

Longsoran 

Sketsa Keterangan 

1 Longsoran 

translasi 

 

Bergeraknya massa tanah dan batuan 

pada bidang gelincir berbentuk rata 

atau menggelombang landai. 

2 Longsoran 

rotasi 

 

Bergeraknya massa tanah dan batuan 

pada  bidang gelincir berbentuk 

cekung. 

3 Pergerakan 

blok 

 

Bergeraknya batuan pada bidang 

gelincir yang berbentuk rata. 

Longsoran ini disebut longsoran 

translasi blok batu. 

4 Runtuhan 

batu 

 

Runtuhnya sejumlah besar batuan atau 

material lain bergerak ke bawah 

dengan cara jatuh bebas. Umumnya 

terjadi pada lereng yang terjal hingga 

menggantung. 

5 Rayapan 

tanah 

 

Jenis gerakan tanah yang bergerak 

lambat. Jenis gerakan tanah ini hampir 

tidak dapat dikenali. Rayapan tanah 

bisa menyebabkan telepon, pohon dan 

rumah miring. 

6 Aliran 

bahan 

rombakan 

 

Gerakan tanah ini terjadi karena massa 

tanah bergerak didorong oleh air. 

Kecepatan aliran dipengaruhi oleh 

kemiringan lereng, volume, tekanan air 

serta jenis materialnya. Gerakan terjadi 

di sepanjang lembah dan mampu 

mencapai ribuan meter. 

Sumber: ilmugeografi.com/ilmu-bumi/geomorfologi/jenis-jenis-longsoran 

diakses tanggal 23 Desember 2016 pukul 14.30. 

 

1.2.1.4 Kerentanan Bencana 

 Kerentanan merupakan pengembangan dari  konsep kebencanaan 

yang sebelumnya menilai bahwa bencana itu merupakan peristiwa yang 
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sulit untuk dihindari atau ditanggulangi. Kerentanan sendiri merupakan 

sifat/karakterisitk yang melekat pada elemen resiko dan digunakan untuk 

membedakan tingkat kesiapan elemen risiko dalam menghadapi bercana 

tertentu (Djuaridah, 2009). Contoh penilaian kerentanan apabila terdapat 

dua rumah yang sama-sama terletak di daerah rawan banjir satu rumah 

memilki 2 lantai sementara yang lainnya hanya 1 lantai. Saat bencana 

banjir melanda, rumah dengan 2 lantai relatif lebih aman daripada rumah 

1 lantai, sehingga dapat dikatakan memiliki kerentanan yang lebih 

rendah. 

Istilah kerentanan sendiri dapat diartikan sebagai derajad 

kehilangan/kerugian yang diderita oleh elemen risiko dari suatu peristiwa 

bencana, dan dapat diekspresikan dengan skala 0 (tidak ada kerusakan 

hingga 1 (rusak total). Gambar 1.1 berikut menjelaskan bahwa secara 

umum kerentanan dibagi dalam empat tipe  seperti berikut ini. 

a) Kerentanan sosial yaitu potensi kehilangan/kerugian pada kelompok 

sosial, misalnya kelompok penduduk miskin, wanita hamil dan 

menyusui, anak-anak dan lansia. 

b) Kerentanan ekonomi yaitu potensi kerugian pada aset-aset dan 

kegiatan perekonomian, misalnya terganggunya aktifitas jual beli karena 

pasar yang rusak, lahan sawah yang tidak dapat ditanami karena 

mengalami perubahan sifat tanah, dan meningkatnya pengangguran pasca 

terjadinya bencana. 

c) Kerentanan fisik, yaitu potensi kerusakan secara fisik baik pada 

lingkungan terbangun maupun pada populasi, misalnya bangunan, 

jaringan komunikasi, dan jaringan jalan. 

d) Kerentanan lingkungan, yaitu potensi kerusakan yang ditimbulkan 

pada lingkungan alam 
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 Gambar 1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerentanan 

 

Van Westen (2009 dalam Wibowo, 2014) menjelaskan bahwa 

konsep kerentanan memiliki cakupan interpretasi yang cukup luas, yang 

awalnya bermula dari respon disiplin ilmu sosial terhadap ilmu risiko 

bencana  di tahun 1970-an. Seiring perkembangan zaman, konsepsi 

kerentanan pun berevolusi, sehingga muncullah konsepsi baru. Dari 

berbagai jenis definisi kerentanan, kemudian disusun sifat umum dari 

kerentanan itu sendiri, yaitu : 

a. multidimensional, artinya kerentanan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti fisik, lingkungan, sosial, institusi dan manusia, 

b. dinamis, artinya karentanan dapat berubah seiring waktu, 

c. bergantung skala, artinya bahwa kerentanan dapat diekspresikan 

pada skala yang berbeda beda, dan 

d. spesifik, artinya setiap lokasi memiliki pendekatan yang berbeda-

beda. 

1.2.1.5 Sistem Informasi Geografi  

Aronoff (1989) menjelaskan bahwa SIG (Sistem Informasi Geografi) 

merupakan suatu sistem berdasarkan komputer mempunyai kemampuan 

untuk menangani data yang bereferensi geografi, yaitu pemasukan data, 

manajemen data (penyimpanan data dan pengambilan kembali), 

Environmental 

Ekonomi

c 

Physical 

Social 
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manipulasi dan analisis data, serta keluaran data (pengembangan prodik 

dan percetakan). Sistem Informasi Geografi memiliki empat kemampuan 

untuk menangani data bereferensi geografi, yaitu meliputi pemasukan 

data, pengolahan atau manajemen data (penyimpanan atau pemanggilan 

kembali), manipulasi dan analisis data serta keluaran data. Penjelasan 

mengenai kemampuan sistem infomasi adalah sebagai berikut, 

1. Pemasukan data dapat dilakukan dengan cara digitasi, yaitu proses 

pengubahan data grafis analog menjadi data grafis digital, dalam 

struktur struktur vektor. 

2. Pengolahan atau manajemen data dilakukan melalui oeprasi 

penyimpanan, pengaktifan kembali dan pencetakan semua data yang 

diperoleh dari pemasukan data. Efisiensi suatu manajemen data 

ditentukan oleh efisisensi sistem untuk melaksanakan operasi-operasi 

SIG adalah sistem manajemen basis data spasisal yang mampu 

memadukan informasi-informasi dalam bentuk tabel dengan informasi 

spasial berupa peta dengan tingkat otomasi yang tinggi. 

3. Manipulasi dan analisis data yang telah dimasukkan dapat 

dimanipulasi dan dianalisis dengan menggunakan software SIG. 

Setiap software memiliki fasilitas yang memungkinkan untuk 

melakukan manipulasi dan analisis. 

4. Keluaran data dari SIG adalah prosedur yang digunakan untuk 

menampilkan informasi dari SIG dalam bentuk yang disesuaikan 

dengan tujuan pemanfaatan SIG. 

Keunggulan SIG lainnya adalah  kemampuan memanipulasi data dan analisis 

data spasial dengan mengaitkan data atau informasi atribut untuk menyatukan tipe 

data yang berbeda kedalam suatu analisis tunggal. Salah satu cara pengaplikasian 

SIG dalam mengolah data adalah pembuatan pemetaan longsorlahan. Hal ini 

sangat membantu dan mempermudah peneliti dalam mengetahui sebaran 

longsorlahan, hingga tingkat risiko longsorlahan secara cepat dan efisien. 
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1.2.2  Penelitian Sebelumnya 

 Sri Rum Giyarsih  dan Puspasari Setyaningrum  (2012) melakukan 

penelitian dengan judul Identifikasi Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi 

Penduduk Bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta Terhadap Bencana Lahar 

Merapi. Penelitian ini menggunakan metode Metode villagran, dan analisis 

statistik dengan tujuan nengetahui tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat  

dan mengetahui persepsi dan kapasitas masyarakat bantaran Sungai Code. Hasil 

yang didapatkan adalah informasi tentang kapasitas dan persepsi masyarakat 

Sungai Code Yogyakarta. 

I Wayan Gede Eka Saputra (2015) membuat sebuah penelitian dengan 

judul Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Sukasada, 

Kabupaten Buleleng dengn metode Analisis data sekunder, wawancara dan FGD 

dengan tujuan mengetahui tingkat ancaman bencana tanah longsor dan 

mengetahui tingkat kerentanan pada daerah yang rawan bencana tanah longsor. 

Hasil yang didapatkan berupa informasi luasan ancaman bencana tanah longsor  

serta tingkat kerentanan bencana tanah longsor. 

Kukuh Prabowo (2016) melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode kuantitatif. Judul yang diambil adalah Analisis Risiko Bencana 

Kekeringan di Kabupaten Klaten dengan tujuan penelitian menganalisis tingkat 

bahaya kekeringan, tingkat kerentanan dalam menghadapi bahaya kekeringan dan 

menganalisis tingkat risiko bencana kekeringan. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah informasi tentang risiko bahaya kekeringan kabupaten klaten. 

Afi Muawanah (2016) melakukan penelitian dengan judul Analisis Risiko 

dari Kerentanan  Sosial dan Ekonomi terhadap Bencana Longsorlahan di 

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung menggunakan metode kuantitatif 

yaitu analisis data sekunder, pembobotan. Penelitian ini fokus kepada risiko 

kerentanan sosial dan ekonomi terhadap bencana longsorlahan di Kecamatan 

Kandangan, untuk memperjelas perbandingan dalam penelitian maka dapat dilihat 

dalam tabel 1.5 berikut. 
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Tabel 1.5 Penelitian Sebelumnya 

 
Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Sri Rum Giyarsih dan 

Puspasari 

Setyaningrum (2012) 

 

Identifikasi Tingkat Kerentanan 

Sosial Ekonomi Penduduk Bantaran 

Sungai Code Kota Yogyakarta 

Terhadap Bencana Lahar Merapi  

- Mengetahui tingkat kerentanan sosial 

ekonomi masyarakat  

- Mengetahui persepsi dan kapasitas 

masyarakat bantaran Sungai Code 

Metode 

villagran, 

dan analisis 

statistik 

- Kerentanan ekonomi masyarakat keseluruhan 

berada pada tingkat rendah 

- Persepsi dan kapasitas berada pada kelas tinggi 

yang berarti telah terbangun dengan baik 

I Wayan Gede Eka 

Saputra (2015) 

 

 

Analisis Risiko Bencana Tanah 

Longsor di Kecamatan Sukasada, 

Kabupaten Buleleng  

- Mengetahui tingkat ancaman bencana 

tanah longsor. 

- Mengetahui tingkat kerentanan pada 

daerah yang rawan bencana tanah 

longsor.  

Analisis data 

sekunder, 

wawancara 

dan FGD  

- Ancaman bencana tanah longsor  seluas 11.169 

hektar atau 69,51% dari luas wilayahnya.  

- Tingkat kerentanan bencana tanah longsor 

berkisar dari  sedang sampai tinggi 

Kukuh Prabowo 

(2016) 

Analisis Risiko Bencana Kekeringan 

di Kabupaten Klaten 

- Menganalisis tingkat bahaya 

kekeringan, tingkat kerentanan dalam 

menghadapi bahaya kekeringan 

- Menganalisis tingkat risiko bencana 

kekeringan 

Kuantitatif - Tingkat bahaya kekeringan, kerentanan, 

kapasitas dalam menghadapi bahaya kekeringan 

di kabupaten Klaten 

- Risiko bahaya kekeringan kabupaten klaten 

Afi Muawanah 

(2016) 

Analisis Risiko dari Kerentanan  

Sosial dan Ekonomi terhadap 

Bencana Longsorlahan Di Kecamatan 

Kandangan Kabupaten Temanggung 

- Mengetahui sebaran risiko kerentanan 

sosial ekonomi terhadap  bencana 

longsorlahan di Kecamatan Kandangan  

- Menganalisis hubungan kerentanan 

sosial ekonomi terhadap tingkat 

kerawanan longsorlahan di 

kecamatan kandangan.  

Kuantitatif : 

Analisis data 

sekunder, 

pembobotan 

- Bagian wilayah utara Kecamatan Kandangan 

memiliki risiko  ekonomi lebih tinggi, 

sedangkan risiko sosial relatif baik di semua 

bagian Kecamatan Kandangan 

- Kerentanan  ekonomi beberapa daerah yang 

berpotensi bencana tinggi berbanding terbalik 

dengan kelas kerentanan sosial yang didominasi 

tingkat rendah. 
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1.2.3  Kerangka Penelitian 

Bencana longsorlahan adalah salah satu bencana yang paling sering terjadi 

di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Kecamatan Kandangan yang 

memiliki 16 desa, terbagi dalam tiga kelas kerawanan sosial. Dari data yang 

didapatkan sembilan dari enambelas desa yang ada pada kecamatan Kandangan 

termasuk dalam kelas tinggi dan kelas sedang rawan longsor yaitu Desa 

Margolelo, Desa Kedawung, Desa Blimbing, Desa Banjarsari, Desa Tlogopucang, 

Desa Gesing, Desa Ngemplak, Desa kembangsari dan Desa Malebo. Hal tersebut 

mengancam kestabilan ekonomi maupun sosial warga.  

Bencana sering dianggap sebagai sesuatu yang sulit dihindari, sehingga 

bentuk penanggulangan yang dapat dilakukan adalah berupa tindakan pertolongan 

sesegera mungkin. Perkembangan pemahaman dan pengetahuan tentang bencana 

kemudian memunculkan paradigma baru penanggulangan bencana, yaitu mitigasi 

bencana. Mitigasi bencana dapat dilakukan dengan baik apabila didukung dengan 

informasi yang baik dan data tentang kebencanaan pada daerah itu sendiri. 

Salah satu informasi yang sangat penting dalam hal mitigasi bencana 

adalah faktor risiko daerah tersebut terhadap bencana. Aspek sosial dan ekonomi 

merupakan aspek yang rentan dan terdampak setelah bencana terjadi. Dari 

beberapa referensi terdapat beberapa faktor yang paling rentan dalam aspek sosial 

ekonomi. Pada aspek sosial faktor jumlah penduduk, presentase balita, lansia, dan 

presentase perempuan sangat rentan terhadap adanya bencana. Pada aspek 

ekonomi, faktor yang rentan antara lain: lahan produktif, pekerjaan, sarana dan 

prasarana kegiatan ekonomi. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberi 

masukan atau informasi untuk pemerintah maupun warga setempat tentang 

kerentanan sosial ekonomi terhadap longsorlahan, sehingga faktor dan aspek yang 

rentan dengan kerentanan sedang maupun tinggi dapat lebih mendapatkan 

perhatian sesuai dengan kapasitas tingkat kerentanan masing-masing. 
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1.3  Metode Penelitian 

Metode penelitian menggunakan metode analisis data sekunder disertai 

survai lapangan, dengan menitikberatkan pada analisis data sekunder. Analisis 

data sekunder tersebut kemudian disajikan dalam sebuah peta dengan pemilihan 

beberapa indikator dan variabel penelitian. Pemilihan indikator dan variabel 

penelitian dipilih berdasarkan kriteria penelitian potensi kerentanan dan 

menyesuaikan kondisi daerah. Teknik kuantitatif dengan melakukan perhitungan 

matematis dan pengharkatan setiap parameter secara berjenjang serta analisis 

overlay yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari tujuan pertama. Teknik 

kualitatif digunakan untuk menghasilkan tujuan kedua, dengan cara menganalisis 

hasil pertama dengan tingkat kerawanan longsorlahan untuk mengetahui 

hubungannya. Survai lapangan digunakan untuk validasi data 

1.3.1   Populasi/Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah daerah yang sering terjadi bencana longsorlahan 

menurut data BNPB yaitu desa – desa yang berada di kecamatan Kandangan, 

Kabupaten Temanggung yang terdiri dari 16 desa. 

1.3.2  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada survai lapangan digunakan untuk 

memperkuat hasil analisis data. Metode sampel yang digunakan adalah stratified 

random sampling. Sampel diambil mengacu pada peta kerawanan bencana yang 

telah dibuat. Setiap tingkatan kerentanan sosial dan kerentanan ekonomi diambil 

beberapa sampel yang mewakili sekelilingnya. 

1.3.3  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data 

sekunder dikumpulkan melalui instansi pemerintahan yaitu BPS, BNPB, 

BAPPEDA, Dinas Sosial dan Kantor Pemerintahan Desa. Survai lapangan 

dilakukan untuk memperkuat analisis. 
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1.3.4  Instrumen Penelitian 

1) Alat 

a. Seperangkat laptop Asus dengan spesifikasi prosesor intel core i5 

dan memory 4GB untuk mengolah data statistik, pembuatan peta dan 

pembuatan laporan. 

b. Software ArcGIS untuk menyusun geodatabase dan pembuatan peta. 

c. Microsoft excel untuk mengolah data sekunder. 

d. Kamera digital digunakan untuk mendokumentasikan keadaan 

lapangan. 

e. Printer digunakan untuk mencetak laporan. 

 

2) Bahan 

a. Data Digital Geologi Kecamatan Kandangan dengan format .shp 

skala  1:80.000 tahun 2013 (sumber : Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung). 

b. Data Digital Kemiringan lereng Kecamatan Kandangan dengan 

format .shp skala  1:80.000 tahun 2013 (sumber : Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung). 

c. Data Digital Penggunaan lahan Kecamatan Kandangan dengan 

format .shp skala  1:80.000 tahun 2013 (sumber : Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung). 

d. Data Digital Curah Hujan Kecamatan Kandangan dengan format 

.shp skala  1:80.000 tahun 2013 (sumber : Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung). 

e. Data Digital Jenis Tanah Kecamatan Kandangan dengan format .shp 

skala 1:80.000 tahun 2013 (sumber : Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung). 

f. Data Digital Administrasi Kecamatan Kandangan dengan format 

.shp. 
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g. Data Kecamatan Kandangan dalam Angka Tahun 2015 (sumber : 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung) berupa data 

demografi dan kerentanan ekonomi. 

h. Rekap Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2016 

(sumber : Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kab. 

Temanggung). 

i. Rekapitulasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial per 

Desa Kecamatan Kandangan Tahun 2015 (sumber : Dinas Sosial 

Kabupaten Temanggung). 

j. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan Kecamatan 

Kandangan Tahun 2016 (sumber : Pemerintah Desa di Kecamatan 

Kandangan). 

 

1.3.5   Metode Pengolahan Data 

1.3.1.1 Pembuatan Peta Kerawanan Longsorlahan 

 Pembuatan peta kerawanan longsorlahan dilakukan dengan melakukan 

penggabungan beberapa data yang telah didapatkan dari instansi terkait berupa 

data file berformat .shp yaitu data  Penggunaan Lahan, Geologi, Jenis Tanah, 

Kemiringan lereng dan Curah hujan Kecamatan Kandangan Kabupaten 

Temanggung. Pengharkatan dilakukan pada setiap variabel dan diberi bobot 

masing – masing dengan nilai skor seperti dalam tabel 1.6 berikut. 
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Tabel 1.6 Parameter Kerawanan Longsorlahan 

Parameter Variabel Bobot Skor 

Curah hujan Sangat kering (<1000)  0,16 1 

Kering (1001 – 2000) 2 

Sedang (2001 – 3000) 3 

Basah (3001-4000) 4 

Sangat Basah (>4000) 5 

Kemiringan 

lereng 

0 – 8 %  0,33 1 

8 – 15 % 2 

15 – 25 % 3 

25 – 45 % 4 

> 45% 5 

Geologi Alluvial (Al), Volkanik alluvial (Av)  0,07 1 

Kapur klastik (Cl) 2 

Marl (M) 3 

Plutonic Intrusion (Pt) 4 

Non- clastic Limestone (Ncl), Batuan Andesit (Bc), 

Batuan Pasir (Sd) 

5 

 

Jenis Tanah Regosol, litosol, renzina, andosol  1 

Laterik, grumusol, podsol, podsolic  0,07 2 

Brown forest soil, non calcic brown 3 

Mediteranian, alluvial, gellisol, planosol 4 

Hidromorf kelabu, laterik air tanah, latosol 5 

Penggunaan 

Lahan 

Hutan  0,03 1 

Hutan Campuran 2 

Kebun, Kebun Campuran 3 

Sawah, Tegalan, Ladang, Semak/Belukar 4 

Permukiman 5 

Sumber : Hadmoko dkk (2010)  

Menurut berbagai referensi salah satunya dari kementrian ESDM, terdapat 

kesamaan dalam memberikan bobot. Bobot tertinggi diberikan pada kemiringan 

lereng karena berpengaruh paling besar terhadap terjadinya longsorlahan disusul 

curah hujan, jenis tanah, geologi dan penggunaan lahan, sehingga Rumus yang 

digunakan untuk mendapatkan nilai Indeks Bahaya Longsorlahan pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 
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(0,03 x Penggunaan Lahan) + (0,07 x Geologi) +  

(0,07 x Jenis Tanah) + (0,16 x Curah Hujan) + 

 (0,33 x Kemiringan Lereng)  

  

 

Peta tingkat kerawanan longsorahan didapatkan dengan mengggunakan 

teknik overlay. Analisis data dilakukan dengan metode berjenjang tertimbang. 

Pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang memberikan nilai pengharkatan dan 

menggunakan bobot yang berbeda pada setiap variabel yang digunakan dalam 

analisisnya. Pada parameter kerawanan longsorlahan dibuat 4 kelas sesuai dengan  

matriks risiko dalam Qualitative Risk Analysisis, maka dihasilkan kelas seperti 

dalam tabel 1.7 berikut. 

Tabel 1.7 Skor Parameter Kerawanan Longsorlahan 

Parameter Kerawanan  Bobot Skor 

minimal 

Skor 

maksimal 

Curah hujan 0,16 0,16 0,8 

Kemiringan Lereng 0,33 0,33 1,65 

Geologi 0,07 0,07 0,35 

Jenis Tanah 0,07 0,07 0,35 

Penggunaan Lahan 0,03 0,03 0,15 

Jumlah 0,66 0,66 3,3 

    Sumber : Data Primer (2016) 

 

         
                            

            
 

         
        

 
 = 0,66 
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Berdasarkan hasil interval kelas, maka ditentukan kelas potensi kerawanan 

longsorlahan sebagai berikut : 

0,66 – 1,32 = Tidak Rawan (Kelas I) 

1,33 – 1,98 = Kerawanan Rendah (Kelas II) 

1,99 – 2.64 = Kerawanan Sedang (Kelas III) 

2,65 – 33    = Kerawanan Tinggi (Kelas IV) 

 

1.3.4.2 Pembuatan Peta Kerentanan sosial 

 Peta kerentanan dibuat menjadi 2 yaitu kerentanan sosial dan kerentanan 

ekonomi. Parameter kerentanan sosial menggunakan parameter seperti dalam 

tabel 1.8 sebagai berikut. 

Tabel 1.8 Parameter Kerentanan Sosial 

Komponen 

Kerentanan  

Parameter 

Kerentanan  

Bobot Kelas Kerentanan 

Rendah (1) Sedang (2) Tinggi (3) 

 

 

 

Demografi 

& Sosial 

Budaya 

Kepadatan 

Penduduk  

6 <500 

jiwa/km² 

500-1000 

jiwa/km² 

<1000 

jiwa/km² 

Presentase 

Penduduk difabel 

/cacat 

4 < 5 % 5 % - 10 %  > 10 %  

Persentase 

Penduduk 

kelompok umur 

rentan 

3 < 5 %  5 % - 10 %  > 10 %  

Persentase 

Penduduk 

Perempuan 

1 < 5 %  5 % - 10% > 10 %  

Persentase 

Kependidikan  

2 Lulus 

SMA/ 

Perguruan 

Tinggi 

Lulus SD/ 

Lulus SMP 

Tidak 

sekolah 

/tidak lulus 

SD 

Sumber : Sri Rum dkk dengan modifikasi  (2012)  

Setiap parameter sosial terdapat indikator masing-masing. Seperti 

indikator parameter penduduk cacat/difabel yang diberi harkat tinggi, karena 

kemampuan penduduk difabel untuk menyelamatkan diri saat ada bencana 
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dibanding kelompok penduduk lain lebih kecil. Parameter kelompok umur rawan 

dibagi menjadi dua yaitu kelompok umur balita (<5 tahun) dan lanjut usia (>60 

tahun). Parameter persentase perempuan merupakan salah satu yang diambil 

karena perempuan akan memperoleh dampak ancaman lebih tinggi dan lebih 

berisiko dibandingkan dengan laki-laki (Fothergill dalam Saputra, 2015). 

Parameter penduduk berpendidikan rendah dilihat dari jenjang tingkat 

pendidikannya. 

Pembobotan dilakukan untuk memberikan bobot kepada masing-masing 

parameter yang mempengaruhi kerentanan sosial dengan memperhitungkan 

jumlah nilai maksimal pembobotan dikurangi dengan jumlah nilai minimal 

pembobotan. Hasil pengurangan ini dibagi dengan jumlah kelas yang diinginkan, 

maka akan menghasilkan interval skor kriteria kerentanan sosial, dalam tabel 1.9 

berikut dapat dilihat skor tiap parameter. 

   Tabel 1.9 Skor Parameter Kerentanan Sosial 

Parameter Kerentanan  Bobot Skor 

minimal 

Skor 

maksimal 

Kepadatan Penduduk  6 6 18 

Presentase Penduduk difabel /cacat 4 4 12 

Persentase Penduduk kelompok umur 

rentan 

3 3 9 

Persentase Penduduk 

Perempuan 

1 1 3 

Persentase Kependidikan 2 2 6 

Jumlah 16 16 48 

Sumber : Data Primer (2016) 

 

         
                            

            
 

         
     

 
 = 10,66 
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Berdasarkan hasil interval kelas, maka ditentukan kelas potensi kerentanan 

sosial sebagai berikut : 

16 – 27 = Kerawanan Rendah (Kelas I) 

28 – 37 = Kerawanan Sedang (Kelas II) 

38 – 48 = Kerawanan Tinggi (Kelas III) 

 

1.3.4.3 Pembuatan Peta Kerentanan ekonomi 

 Bobot untuk kelas kerentanan ekonomi dapat dilihat dalam tabel 1.10 

seperti berikut. 

Tabel 1.10 Parameter Kerentanan Ekonomi 

Komponen 

Kerentanan 

Parameter 

Kerentanan 

Bobot Kelas Kerentanan 

Rendah (1) Sedang (2) Tinggi (3) 

 

 

 

Ekonomi 

Luas Lahan 

Pertanian 

6 < 30%  30%  - 50%   < 50% 

Pekerjaan 4 PNS/ TNI/ 

POLRI 
Wiraswasta/ 

Pengusaha/ 

Karyawan 

Swasta 

Buruh/Kuli/ 

Tidak 

Bekerja 

Jumlah Sarana 

Ekonomi  

2 < 15  15 - 30  > 30  

Sumber : Sri Rum dkk dengan modifikasi  (2012)  

Indikator yang digunakan pada luas lahan produktif adalah lahan produktif 

yang difungsikan sebagai sarana ekonomi yang menghasilkan nilai jual seperti 

sawah, ladang, kebun yang menghasilkan nilai panen/ nilai lahan produktif. 

Jumlah sarana ekonomi yang dimaksud seperti pasar, pertokoan, industri dalam 

tabel 1.11 berikut. 
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    Tabel 1.11 Skor Parameter  Kerentanan Ekonomi 

Parameter Kerentanan Bobot Skor Minimal Skor Maksimal 

Luas Lahan Produktif 6 6 18 

Pekerjaan 4 4 12 

Jumlah Sarana Ekonomi  2 2 6  

Jumlah 12 12 36 

    Sumber : Data Primer (2016) 

 

         
                            

            
 

         
     

 
 = 8 

Berdasarkan hasil interval kelas, maka ditentukan kelas potensi kerentanan 

ekonomi sebagai berikut : 

12 – 20 = Kerawanan Rendah (Kelas I) 

21 – 28 = Kerawanan Sedang (Kelas II) 

29 – 36 = Kerawanan Tinggi (Kelas III) 

 

1.3.4.4 Pembuatan Peta Risiko Longsorlahan 

 Peta Risiko longsorlahan dibuat dengan menggabungkan peta kerentanan 

dan peta kerawanan longsorlahan, serta  dari analisis matriks risiko bencana sosial 

dan risiko bencana ekonomi untuk mengetahui tingkatan bencana (dijelaskan pada 

metode analisis data tabel 1.12). 
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1.3.6. Metode Analisis Data 

 1.3.6.1 Matriks Analisis Risiko 

   Klasifikasi kerentanan sosial maupun ekonomi didapatkan dari hasil 

analisis skoring dan didapatkan peta kerentanan.  Teknik analisis data dilanjutlan 

dengan membuat matriks analisis risiko kerentanan dengan menggabungkan hasil 

nilai kerentanan dan bahaya. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan 

matriks risiko seperti yang telah disampaikan Australian Geomechanics Society 

and the Sub-comitee Landslide Risk Management (AGS, 2000) dalam Landslide 

Risk Management Concepts And Guidelines (Qualitative Risk Analysis) untuk 

kerentanan seperti dalam tabel 1.12 berikut. 

Tabel 1.12 Matriks Analisis Risiko Kerentanan 

MATRIKS 

RISIKO 

                            Kerentanan 

 Tinggi Sedang Rendah 

  

  Bahaya 

Tinggi Tinggi Tinggi Sedang 

Sedang Tinggi Sedang Sedang 

Rendah Rendah Rendah Rendah 

Tidak ada 

bahaya 

Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat Rendah 

Sunber : Australian Geomechanics Society and the Sub-comitee Landslide Risk 

Management (AGS, 2000) dalam Landslide Risk Management Concepts And 

Guidelines (Qualitative Risk Analysis) 

 Dalam Qualitative Risk Analysis juga disebutkan bahwa setiap risiko 

memiliki kemungkinan terjadinya bencana seperti berikut : 

1. risiko tinggi : kejadian bencana terjadi dengan frekwensi lebih dari sekali 

di setiap 10 tahun, 

2. risiko  sedang : kejadian bencana terjadi dengan frekwensi sekali dalam 10 

tahun hingga sekali dalam 100 tahun, 
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3. risiko rendah : kejadian bencana terjadi dengan frekwensi sekali dalam 

100 tahun hingga sekali dalam 1000 tahun, dan 

4. risiko sangat rendah / tidak berisiko : kejadian bencana terjadi dengan 

frekwensi kurang dari sekali dalam 1000 tahun. 

 

1.3.6.2 Analisis Geografi Risiko Sosial dan Ekonomi 

           Analisis risiko kerentanan didapatkan dari hasil peta risiko kerentanan 

sosial ekonomi serta dari matriks risiko. Hal tersebut meliputi analisis terhadap 

sebaran keretanan unit analisis desa, mana yang termasuk dalam risiko kerawanan 

tinggi – sedang – rendah. Analisis juga dilakukan terhadap faktor-faktor 

kerentanan sosial maupun ekonomi. Hasil analisis diperkuat dengan hasil survai 

lapangan. Analisis ini dilakukan untuk mencapai tujuan pertama, selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap tingkat kerawanan bencana terhadap kerentanan sosial 

ekonomi di setiap tingkatan untuk mencapai tujuan kedua.  

 Alur pemrosesan dan pengolahan data penelitian secara lengkapnya 

dijelaskan dalam gambar 1.2 diagram alir penelitian berikut. 
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Gambar 1.2 Diagram Alir Penelitian 
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1.4  Batasan Operasional 

Bahaya/Ancaman (hazard) adalah suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang 

mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau 

kerusakan Iingkungan (Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2013). 

Bencana adalah suatu kejadian yang menyebabkan kerusakan fisik dalam skala 

besar (baik infrastruktur/prasarana maupun lingkungan hidup) dan mengancam 

nyawa orang dalam jumlah banyak di dalam suatu komunitas/wilayah (Kuswaji, 

2015). 

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang 

mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman 

bencana (BNPB, 2012). 

Kerentanan Sosial adalah Kerentanan sosial yaitu potensi kehilangan/kerugian 

pada kelompok sosial. Misalnya kelompok penduduk miskin, wanta hamil dan 

menyusui anak-anak dan lansia (Totok, 2014). 

Kerentanan ekonomi adalah potensi kerugian pada aset-aset dan kegiatan 

perekonomian. Misalnya terganggunya aktifitas jual beli karena pasar yang rusak, 

lahan sawah yang tidak dapat ditanami karena mengalami perubahan sifat tanah, 

dan meningkatnya pengangguran pasca terjadinya bencana (Totok, 2014). 

Longsor/Tanah Longsor  adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa 

batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran yang bergerak keebawah 

atau keluar lereng (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2009). 

Risiko (risk) adalah potensi kerugianyang ditimbulkan akibat bencana pada suatu 

wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa 

terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau 

kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara 

sosial dan ekonomi (Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2013). 

 


