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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kondisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua, dua samudera dan 

dua lempeng bumi menempatkan Indonesia menjadi negara yang rawan akan bencana. 

Adapun bencana alam yang terjadi di Indonesia yaitu banjir, longsorlahan, tsunami, 

gempabumi, erupsi gunungapi, kekeringan, gelombang pasang dan abrasi serta puting 

beliung (BNPB, 2016). Longsorlahan dan banjir merupakan bencana alam yang 

mendominasi dengan persentase 59,75% berdasarkan data dan informasi bencana 

Indonesia tahun 2001 sampai dengan 2015. 

Bencana menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun 

faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian  harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan definisi yang ada 

menyebutkan bahwa alam merupakan salah satu faktor terjadinya bencana. Bencana 

merupakan hasil dari kombinasi pengaruh bahaya (hazard), kondisi kerentanan 

(vulnerability) pada saat ini, kurangnya kapasitas maupun langkah-langkah untuk 

mengurangi atau mengatasi potensi dampak negatif. Bencana dalam kenyataan 

keseharian  menyebabkan: (1) berubahnya pola-pola  kehidupan  dari  kondisi  normal, 

(2)  merugikan  harta  benda  dan  jiwa  manusia, (3) merusak struktur sosial  komunitas 

dan (4) memunculkan lonjakan kebutuhan pribadi atau  komunitas. Oleh karena itu, 

bencana cenderung terjadi pada komunitas yang rentan dan akan membuat komunitas 

semakin rentan (Setyowati, 2010).  

Longsorlahan adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan 

rombakan, tanah, atau material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng dalam 

jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur yang umumnya terjadi di daerah terjal atau 

tidak stabil. Bencana longsorlahan dapat menimbulkan beberapa kerusakan baik seacara 

langsung maupun secara tidak langsung. Kerusakan sacara langsung seperti rusaknya 

fasilitas umum, lahan pertanian, ataupun adanya korban manusia, sedangkan kerusakan 
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secara tidak langsung yang dapat melumpuhkan kegiatan pembangunan dan aktivitas 

ekonomi di daerah yang terjadi bencana dan sekitarnya (Hardiyatmo, 2006). 

Fenomena longsorlahan merupakan hal biasa ketika terjadi peralihan dari musim 

kemarau ke musim hujan. Kementrian Riset dan Teknologi (KRT) menyebutkan bahwa 

banyaknya tanah retak akibat kekeringan yang tiba-tiba terkena hujan lebat, maka tanah 

tersebut longsor. Ada dua hal penyebab longsorlahan yang berkaitan dengan hujan, yakni 

hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat dan menerpa daerah yang kondisi 

tanahnya labil. Tanah kering ini menjadi labil dan mudah longsor saat terjadi hujan. 

Kondisi lain adalah akumulasi curah hujan di musim hujan pada tebing terjal yang 

menyebabkannya runtuh. Longsorlahan ini cukup berbahaya dan dapat mengakibatkan 

korban jiwa tidak sedikit (Kusnoto, 2008). 

Mitigasi menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 (Pasal 1 ayat 9 tentang 

Penanggulangan Bencana) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

mengahapi ancaman bencana. Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan 

sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk 

mengurangi korban ketika bencana tejadi, baik korban jiwa maupun harta. Langkah awal 

yang kita harus lakukan dalam melakukan tindakan mitigasi ialah melakukan kajian 

risiko bencana terhadap daerah tersebut. Menghitung risiko bencana sebuah daerah kita 

harus mengetahui bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity) 

suatu wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya.  

Sistem peringatan dini (Early Warning System) dalam upaya mitigasi adalah 

serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang 

kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwewenang 

(Undang-undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana), dengan tujuan 

mengurangi dampak yang mungkin dapat terjadi apabila terjadi bencana alam, dalam hal 

ini longsorlahan. 

Kota Ambon merupakan ibukota dan Kota terbesar dari Provinsi Maluku. Kota 

Ambon merupakan salah satu Kota yang mempunyai peranan dominan di Provinsi 

Maluku, dimana sebagai salah satu pusat pemerintahan Kota dan menjadi pusat 
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pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan ekonomi lokal. 

Kota Ambon memiliki luas daratan 359,45km2 dengan topografi 73% wilayah Kota 

merupakan daerah perbukitan dengan kemiringan lereng terjal (30-45’) hingga sangat 

terjal (>45’) dan hanya sekitar 17% dari wilayah datarannya yang dapat dikelompokkan 

datar atau landai dengan kemiringan lereng (<30’). Kota Ambon memiliki iklim hutan 

hujan tropis serupa dengan iklim sebagian besar wilayah di Indonesia dan memiliki 

intensitas curah hujan yang tinggi dan mengalami kepuncakannya pada akhir juni 

maupun sepanjang juni hingga juli, bahkan intensitas curah hujan yang tinggi 

mengalahkan curah hujan Bogor, sebagai Kota hujan.  

Intensitas curah hujan yang tinggi menjadi faktor dominan terjadinya longsorlahan 

di Kota Ambon. Kejadian longsorlahan di Kota Ambon selalu terjadi dari tahun ke tahun 

pada kurun waktu belakangan ini yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar 

bahkan menelan korban jiwa. Berdasarkan data Badan Penanggulan Bencana Daerah 

(BPBD) Kota Ambon, ada beberapa lokasi di Kota Ambon yang merupakan daerah yang 

berisiko dan menjadi langganan terjadinya bencana longsorlahan dengan dampak 

kerusakan yang besar, yaitu Kelurahan Karang panjang, Kelurahan Batu gajah, 

Kelurahan Batu meja dan Kelurahan Batu merah. Data informasi bencana longsorlahan di 

Kota Ambon dapat dilihat pada tabel 1.1, tabel 1.2 dan tabel 1.3 berikut: 

Tabel 1.1 Data Informasi Bencana Longsorlahan Kota Ambon Tahun 2010 – 2017. 

Jumlah 
Kejadian 
Longsorlahan  

Korban jiwa Kerusakan Rumah (Unit) 

Meninggal & 
 Hilang  

Luka-luka Menderita & 
Mengungsi 

Berat Sedang Ringan 

20 33 33 483 146 5 182 

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia http://bnpb.cloud/dibi/tabel1 
bencana alam Kota Ambon tahun 2010–2017 
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Tabel 1.2 data Bencana Longsorlahan Kota Ambon Tahun 2014. 

 
 
No  

 
 
Kelurahan  

Data Kerusakan 
Kerusakan Rumah  

Talud 
roboh 

Tanah  
penahan  
rumah 
longsor 

Jalan / 
jalan 

setapak 

 
Jembatan 

patah 
 

Berat 
 

Sedang 
Ringan /  
terancam 

1. Amantelu 1 - - - - - -  
2. Amahusu 1 - - - - - -  
3. Batu meja 2 1 - - - - -  
4. Batu merah 2 - - - - - -  
5. Benteng - - - - - - -  
6. Hative kecil 1 - - - - - -  
7. Hatalai 2 - - 1 - - - 

8. Karang 
panjang 

2 1 - 1 - - - 

9. Kudamati 2 - - - - - -  
10 Mangga dua - 1 - - - - -  
 Jumlah 13 3 0 2 0 0 0 

 Sumber: BPBD Kota Ambon Tahun 2014. 

Tabel 1.3 Data Bencana Longsorlahan Kota Ambon Tahun 2015. 

 
 
No  

 
 
Kelurahan  

Data Kerusakan 
Kerusakan Rumah  

Talud 
roboh 

Tanah  
penahan  
rumah 
longsor 

Jalan / 
jalan 

setapak 

 
Jembatan 

patah 
 

Berat 
 

Sedang 
Ringan /  
terancam 

1. Amantelu - - - - 2 - -  
2. Batu gajah 1 3 - - 3 - -  
3. Batu meja 4 1 - - 4 - -  
4. Batu merah 10 - 2 - 1 - -  
5. Benteng - - - - 2 - -  
6. Laha  - - - - - 1 -  
7. Karang 

panjang 
4 - - - 4 - - 

8. Passo  2 - - - - - - 
9. Naku  1 - - - - - -  
10 Nusaniwe  - 1 - - 1 - -  
11. Urimesing  - - - - 1 - -  
 Jumlah  22 5 2 0 18 1 0 
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Sumber: BPBD Kota Ambon Tahun 2015. 

Kota Ambon memiliki topografi wilayah yang berbukit dan beberapa wilayah di 

Kota Ambon dengan kemiringan lereng yang yang tidak stabil dan terjal ditunjang 

dengan kepadatan penduduk dan pembangunan pemukiman yang tidak sesuai dengan 

peruntukannya membuat Kota Ambon menjadi rawan terjadi bencana longsorlahan. 

Selain faktor topografi dan intensitas curah hujan yang tinggi, faktor penunjang lainnya 

terjadi longsorlahan yaitu perambahan kawasan konservasi menjadi pemukiman yang 

menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, yang berdampak pada bencana 

longsorlahan. Kejadian longsorlahan yang terjadi di Kota Ambon dapat dilihat pada 

gambar 1.1 dan gambar 1.2 berikut: 

 
Gambar 1.1 Longsorlahan di daerah Batu Gajah Kec. Sirimau, Kota Ambon 

(Sumber: www.siwalimanews.com , 2012) 

Kepadatan penduduk mengindikasikan kebutuhan akan tempat tinggal meningkat. 

Bertambahnya jumlah penduduk dan terbatasnya tempat permukiman yang relatif aman, 

mendesak manusia untuk melakukan ekspansi ke daerah lain yang mungkin rawan 

terhadap bencana khususnya longsorlahan. Longsorlahan terjadi tidak hanya karena 

adanya gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng, tetapi karena komposisi 

tebing yang sudah tidak aman lagi akibat dampak dari aktivitas penduduk sekitar, seperti 

buang sampah sembarangan. 
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Gambar 1.2 Longsorlahan di daerah Kanawa, Desa Batu merah, Kota Ambon 

(Sumber: Dokumentasi Survei Lapangan, Penulis, 03 Maret 2018) 

Berdasarkan data bencana longsorlahan yang terjadi Kota Ambon, maka 

Pemerintah Kota dalam hal ini BPBD Kota Ambon perlu melakukan upaya mitigasi 

bencana guna untuk mengurangi risiko bencana dan upaya untuk pengurangan dampak 

bencana yang dilakukan untuk mengurangi korban baik korban jiwa maupun harta benda. 

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini BPBD 

Kota Ambon, yakni melakukan penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat 

yang tinggal pada daerah yang berisiko dan pernah terjadi longsorlahan dalam 

menghadapi ancaman bencana.  

Longsorlahan yang menjadi bencana tahunan di Kota Ambon yang mengakibatkan 

kerugian yang cukup besar. Bagaimana persepsi masyarakat dalam upaya 

penanggulangan bencana, khususnya bencana longsorlahan yang lebih efektif dan 

memberi pengaruh secara langsung kepada masyarakat di sekitar daerah rawan 

longsorlahan. Mengingat upaya pengurangan risiko bencana yang sudah dilakukan oleh 

Pemerintah Kota dalam hal ini BPBD Kota Ambon, tetapi bencana yang sering terjadi di 
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Kota Ambon masih menelan korban jiwa dan kerugian harta benda. Upaya 

penanggulangan bencana longsorlahan di Kota Ambon masih di fokuskan pada perkuatan 

struktur sementara pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam hal ini melibatkan 

masyarakat dan sistem pra bencana, yaitu sistem peringatan dini (Early Warning System) 

masih kurang di optimalkan untuk mengurangi kerusakan ataupun kerugian yang lebih 

besar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mitigasi bencana untuk mengurangi dampak 

yang ditimbulkan seminimal mungkin karena dampak dari bencana dapat diperkirakan, 

sedangkan kapan waktu terjadinya bencana tidak dapat dipastikan.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. bagaimana analisis spasial kejadian longsorlahan di Kota Ambon?,  

2. bagaimana pemahaman dan persepsi masyarakat tentang mitigasi bencana 

longsorlahan di Kota Ambon?, dan 

3. bagaimana upaya mitigasi bencana longsorlahan yang dapat dilakukan agar kedepan 

dapat mengurangi risiko bencana longsorlahan di Kota Ambon?. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. melakukan analisis spasial kejadian longsorlahan di Kota Ambon, 

2. mengetahui pemahaman dan persepsi masyarakat tentang mitigasi bencana 

longsorlahan di Kota Ambon, 

3. menganalisis upaya mitigasi bencana longsorlahan yang dapat dilakukan agar 

kedepan dapat mengurangi risiko bencana longsorlahan di Kota Ambon. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini di antaranya adalah: 

1. memberikan informasi tentang analisis spasial dan upaya mitgasi yang dapat 

dilakukan sebagai peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya longsorlahan 

guna mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan, dan 

2. sebagai bahan acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta sumbangan 

pemikiran tambahan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan tingkat kerawanan 

longsor lahan dan upaya mitigasi bencana longsor lahan. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Longsorlahan 

Longsorlahan adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan 

rombakan, tanah atau material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng. 

Longsorlahan merupakan perpindahan bebatuan, dan material lainnya dalam jumlah besar 

secara tiba-tiba atau berangsur yang umunya terjadi di daerah terjal atau tidak stabil.  

Secara teoritis longsorlahan juga dikenal sebagai gerakan massa (mass movements) 

yang secara umum diartikan sebagai suatu gerakan tanah dan atau batuan secara besar-

besaran menuruni lereng, baik dalam tempo cepat atau lambat dari tempat asalnya oleh 

pengaruh gaya berat (gravitasi). Besarnya pengaruh gaya gravitasi terhadap massa 

tersebut ditentukan terutama oleh besarnya sudut kemiringan lereng (slope), dimana 

semakin besar kemiringan lereng, akan semakin besar kemungkinan terjadi gerakan 

massa, begitu juga sebaliknya (Alhasanah, 2006). 

Pada  prinsipnya longsorlahan terjadi  bila  gaya  pendorong pada  lereng lebih 

besar dari  pada  gaya  penahan. Gaya penahan pada umumnya dipengaruhi oleh kekuatan 

batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan daya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut 

lereng, beban serta berat jenis batuan. 

Proses terjadinya longsorlahan dapat di jelaskan sebagai berikut, air yang meresap 

ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah 
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kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah 

pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan luar lereng.   

 

1.5.1.2 Penyebab Terjadinya Longsorlahan 

Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng tergantung pada kondisi batuan dan 

tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup dan penggunaan 

lahan pada lereng tersebut, namun secara garis besar dapat dibedakan sebagai faktor 

alami dan manusia.  

Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2005), 

longsorlahan dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia sebagai pemicu 

terjadinya longsorlahan, sebagai berikut. 

a. Faktor Alam 

Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsorlahan, antara lain 

berikut ini. 

1. Kondisi geologi: batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu lempung, 

lereng yang terjal yang diakibatkan oleh struktur sesar dan kekar (patahan dan 

lipatan), gempabumi, stratigrafi dan gunungapi,   lapisan batuan yang kedap air 

miring ke lereng yang berfungsi sebagai bidang longsoran, adanya retakan karena 

proses alam (gempabumi, tektonik) 

2. Keadaan tanah: erosi dan pengikisan, adanya daerah longsoran lama, ketebalan 

tanah pelapukan bersifat lembek, butiran halus, tanah jenuh karena air hujan 

3. Iklim: curah hujan yang tinggi, air (hujan di atas normal) 

4. Keadaan topografi: lereng yang curam 

5. Keadaan tata air: kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, erosi 

dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika, susut air cepat, banjir, aliran bawah 

tanah pada sungai lama) 

6. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misal lahan kosong, semak belukar di 

tanah kritis. 

b. Faktor Manusia 

 Ulah manusia yang tidak bersahabat dengan alam dan dapat menimbulkan 

terjadinya longsorlahan, antara lain berikut ini. 
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1. Pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal 

2. Penimbunan tanah urugan di daerah lereng 

3. Kegagalan struktur dinding penahan tanah 

4. Perubahan tata lahan seperti penggundulan hutan menjadi lahan basah yang 

menyebabkan terjadinya pengikisan oleh air permukaan dan menyebabkan tanah 

menjadi lembek 

5. Sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman 

6. Pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat, 

sehingga Rencana Untuk Tata Ruang (RUTR) tidak ditaati yang akhirnya 

merugikan sendiri 

7. Sistem drainase daerah lereng yang tidak baik yang menyebabkan lereng semakin 

terjal akibat penggerusan oleh air saluran di tebing 

8. Adanya retakan akibat getaran mesin, ledakan, beban massa yang bertambah dipicu 

beban kendaraan, bangunan dekat tebing, tanah kurang padat karena material 

urugan atau material longsoran lama pada tebing 

9. Terjadinya bocoran air saluran dan luapan air saluran  

Penyebab terjadinya longsorlahan dapat bersifat statis dan dinamis. Statis 

merupakan kondisi alam seperti sifat batuan (geologi) dan lereng dengan kemiringan 

sedang hingga terjal, sedangkan dinamis adalah ulah manusia. Ulah manusia banyak 

sekali jenisnya dari perubahan tata guna lahan hingga pembentukan gawir yang terjal 

tanpa memperhatikan stabilitas lereng. (Surono, 2003). 

1.5.1.3 Dampak Longsorlahan 

Menurut Nandi (2007) banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya 

longsorlahan baik dampak terhadap kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan maupun 

dampak terhadap keseimbangan lingkungan. 

1. Dampak Terhadap Kehidupan 

Terjadinya bencana longsorlahan memiliki dampak yang sangat besar terhadap 

kehidupan, khususnya manusia. Bila longsorlahan itu terjadi pada wilayah yang 

memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkan akan 
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sangat besar, terutama bencana longsorlahan itu terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali 

adanya tanda-tanda akan terjadinya longsorlahan. 

Adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya longsorlahan terhadap 

kehidupan adalah sebagai berikut: 

a. bencana longsorlahan banyak menelan korban jiwa, 

b. terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan dan sebagainya, 

c. kerusakan bangunan seperti gedung perkantoran dan perumahan penduduk serta 

sarana peribadatan, dan 

d. menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik masyarakat yang 

terdapat di sekitar bencana maupun pemerintahan. 

2. Dampak terhadap lingkungan  

Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya 

longsorlahan adalah sebagai berikut: 

a. terjadinya kerusakan lahan, 

b. hilangnya vegetasi penutup lahan, 

c. terganggunya keseimbangan ekosistem, 

d. lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis, dan 

e. terjadinya longsorlahan dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun dan 

lahan produktif lainnya. 

 

1.5.1.4 Pelaksanaan Mitigasi Bencana 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat prinsip-prinsip 

penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut ini. 
1. Cepat dan tepat 

Penanggulangan bencana harus cepat dan tepat karena kalau terlambat akan 

menimbulkan kerugian harta benda dan korban manusia yang banyak. 

2. Prioritas 

Penanggulangan harus memprioritaskan penyelamatan nyawa manusia, kemudian 

harta benda. 

3. Koordinasi dan keterpaduan 
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Koordinasi maksudnya dalam penanganan bencana antar instansi pemerintah dan 

masyarakat harus memiliki koordinasi yang baik dan saling mendukung. 

Keterpaduan maksudnya dalam  penanganan  bencana harus  dilakukan  oleh  

berbagai  sektor  secara  terpadu  dan  saling mendukung 

4. Berdaya guna dan berhasil guna 

Berdaya guna dan berhasil guna maksudnya dalam penanganan bencana tidak 

membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan 

5. Transparansi dan akuntabilitas 

Transparansi penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas maksudnya bahwa penanggulangan bencana 

harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan 

hokum 

6. Kemitraan 

Kemitraan  maksudnya  bahwa penanggulangan  bencana tidak  hanya dilakukan  

oleh  pemerintah,  tetapi  harus  bersama-sama dengan  semua elemen masyarakat 

7. Pemberdayaan 

Pemberdayaan maksudnya merupakan upaya meningkatkan dan pemahaman 

masyarakat dalam menghadapi bencana seperti langkah antisipasi, penyelamatan 

dan pemulihan bencana 

8. Non diskriminatif 

Dalam penanggulangan  bencana tidak  boleh  diskriminatif dengan memberikan  

perlakuan  yang  berbeda  berdasarkan  jenis  kelamin,  suku, agama, ras dan paham 

politik 

9. Non proletisi 

Non proletisi maksudnya dalam penanggulangan bencana dilarang memanfaatkan 

keadaan darurat dengan menyebarkan agama atau keyakinan tertentu, misalnya 

dengan alih pemberian bantuan. 

Manajemen bencana (Disaster Management) adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari    bencana    beserta    segala    aspek    yang berkaitan    dengan    bencana, 

terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana 

merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang kita kenal 
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selama ini misalnya fungsi perencanaan (planning), mengatur (organizing), menggerakan 

(actuating) dan pengendalian (controlling). Cara kerja manajemen bencana adalah 

melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu 

pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan 

tujuannya (secara umum), antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta 

bendanya dari (ancaman) bencana (Nurjanah dkk, 2011). 

Bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola 

bencana melalui 3 (tiga) tahapan, sebagai berikut ini. 

1. Pra Bencana 

Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana 

meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi, sebagai berikut:                                                                                                                              

a. Kesiapsiagaan 

Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiagaan  adalah unsur penting, 

namun tidak mudah dilakukan  karena menyangkut  sikap  mental  dan budaya  

serta disiplin  di  tengah  masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling 

strategis karena sangat menetukan ketahanan anggota masyarakat dalam 

menghadapi datangnya suatu bencana. 

b. Peringatan dini 

Langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat 

tentang  bencana  yang  akan  terjadi  sebelum  kejadiaan  seperti  banjir,  

gempabumi,  tsunami, letusan  gunung  api  dan  tanah  longsor.  Peringatan dini 

disampaikan  dengan  segera  kepada  semua pihak,  khususnya  mereka  yang 

potensi  terkena bencana  akan  kemungkinan  datangnya suatu  bencana di 

daerah  masing-masing.  Peringatan didasarkan berbagai informasi  teknis  dan 

ilmiah  y ang  dimiliki,  diolah  atau  diterima dari  pihak  berwenang  mengenai 

kemungkinan akan datangnya suatu bencana. 

c. Mitigasi bencana 
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Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor 21  tahun  2008,  mitigasi 

bencana  adalah serangkaian upaya  untuk mengurangi  risiko bencana,  baik 

melalui  pembangunan  fisik  maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. 

 

2. Saat Kejadian Bencana 

Tahapan  yang  paling  krusial  dalam  sistem  manajemen  bencana  adalah saat  

bencana sesungguhnya terjadi.  Mungkin telah melalui proses peringatan dini, maupun 

tanpa peringatan atau terjadi secara tiba-tiba.  Oleh karena itu diperlukan langkah-

langkah seprti  tanggap  darurat  untuk  dapat  mengatasi dampak  bencana  dengan  

cepat  dan  tepat  agar  jumlah  korban  atau  kerugian dapat diminimalkan. 

a. Tanggap darurat 

Tanggap darurat bencana (response) adalah serangkaian kegiatan  yang 

dilakukan   dengan   segera   pada   saat   kejadian   bencana   untuk   menangani 

dampak  buruk  yang  ditimbulkan,  yang  meliputi  kegiatan  penyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 

pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana. 

b. Penanggulangan bencana 

Selama kegiatan  tanggap  darurat,  upaya  yang dilakukan  adalah 

menanggulangi bencana  yang terjadi  sesuai  dengan  sifat  dan  jenisnya. 

Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut 

kondisi dan skala kejadian. 

 

3. Pasca Bencana 

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah 

berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

a. Rehabilitasi 

Rehabilitasi  adalah  perbaikan  dan  pemulihan  semua  aspek  pelayanan 

publik  atau  masyarakat  sampai  tingkat  yang memadahi  pada  wilayah  pasca 

bencana dengan sasaran  utama untuk normalisasi  atau berjalannya secara wajar 
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semua  aspek  pemerintahan  dan  kehidupan  masyarakat  pada  wilayah pasca 

bencana. 

b. Rekonstruksi 

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali  semua prasarana dan sarana, 

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan  

maupun  masyarakat  dengan  sasran  utama tumbuh  dan berkembangnya  

kegiatan  perekonomian,  sosial  dan  budaya,  tegaknya  hukum dan  ketertiban  

dan  bangkitnya  peran  serta  masyarakat  dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. 

 

1.5.1.5 Persepsi masyarakat  

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, 

perception yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang 

menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera-indera yang 

dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera 

(Kartono dan Gulo, 1987 dalam Adrianto, 2006). 

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan 

adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima 

yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui 

pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima 

oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut 

menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasaikan dan diinterpretasikan (Davidoff, 

1980 dalam Adrianto, 2006). 

Melalui persepsi individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri 

individu yang bersangkutan. Persepsi itu merupakan aktivitas yang integrateed, maka 

seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan 

berpikir, kerangka acauan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat 

akan ikut berperan dalam persepsi tersebut (Walgito, 2000 dalam Adrianto, 2006). 

Berdasarkan atas hal tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu sekalipun 

stimulusnya sama tetapi karena pengalaman tidak sama, kemampuan berpikir tidak sama, 
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kerangka acuan tidak sama, adanya kemungkinan hasil persepsi antara individu dengan 

individu yang lain tidak sama. 

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal:  perasaan, 

pengalaman, kemampuan berpikir, motivasi dan kerangka acuan. Faktor eksternal adalah:  

stimulus itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan 

stimulus akan banyak berpengaruh pada persepsi. Stimulus itu berwujud benda-benda 

bukan manusia, maka ketepatan persepsi lebih terletak pada individu yang mengadakan 

persepsi karena benda-benda yang dipersepsi tersebut tidak ada usaha untuk 

mempengaruhi yang mempersepsi. 

Mengenai pengertian masyarakat dalam kamus bahasa Inggris, masyarakat disebut 

society asal katanya socius yang berarti kawan. Arti yang lebih khusus, bahwa 

masyarakat adalah kesatuan sosial yang mempunyai kehidupan jiwa seperti adanya 

ungkapan-ungkapan jiwa rakyat, kehendak rakyat, kesadaran masyarakat dan sebaginya. 

Jiwa masyarakat ini merupakan potensi yang berasal dari unsur-unsur masyarakat 

meliputi pranata, status dan peranan sosial. Para pakar sosiologi seperti Mac Iver, J.L 

Gillin memberikan pengertian bahwa masyarakat adalah kumpulan individu-individu 

yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara 

dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat istiadat 

tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu identitas bersama (Musadun, 2000 

dalam Adrianto, 2006). 

Pengertian persepsi masyarakat dapat disimpulkan adalah tanggapan atau 

pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul 

berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur 

merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinyu 

dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indera. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

1.5.2.1 Pranatasari Dyah Susanti, Arina Miardini, Beny Harjadi (2017) 

Melakukan penelitian dengan judul analisis kerentanan tanah longsor sebagai 

dasar mitigasi di Kabupaten Banjarnegara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

melakukan analisis tingkat kerentanan tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dan 
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upaya mitigasi bencana yang sesuai dengan kondisi kerentanan tanah longsor di 

Kabupaten Banjarnegara. Hasil dari penelitian ini berupa potensi wilayah dengan tingkat 

kerentanan tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara, Peta kerentanan tanah longsor di 

Kabupaten Banjarnegara dan mitigasi bencana tanah longsor.  

1.5.2.2 Firman Nur Arif (2015) 

Melakukan penelitian dengan judul analisis kerawanan tanah longsor untuk 

menentukan upaya mitigasi bencana di Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerawanan tanah longsor di 

Kecamatan Kemiri dan menganalisis bagaimana upaya mitigasi bencana tanah longsor 

yang dilakukan di Kecamatan Kemiri. Persamaan antara penelitian sebelumnya dan 

penelitian yang dibuat adalah sama-sama mengkaji tentang bencana tanah longsor dan 

terkait dengan upaya mitigasi bencana yang dilakukan. Perbedaannya adalah penelitian 

ini lebih menekankan pada metode pengharkatan atau skoring pada variabel-variabel 

penentu yang dikaji dan menggunakan uji laboratorium pada variabel-variabel tersebut. 

Persamaan metode yang digunakan dalam penelitian inin dan sebelumnya, yaitu 

menggunakan metode deskriptif spasial dengan metode survei dengan menggunakan 

kuesioner. Hasil dari penelitian ini berupa tingkat kerawanan tanah longsor di Kecamatan 

Kemiri dan upaya mitigasi bencana tanah longsor yang dilakukan. 

1.5.2.3 Rizka Zaenur Rohmah (2013) 

Melakukan penelitian dengan judul analisis tingkat kerawanan longsorlahan dan 

mitigasi bencana di Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerawanan longsorlahan di Kecamatan 

Karangsambung dan mengetahui mitigasi bencana yang dilakukan akibat longsorlahan. 

Persamaan antara penelitian ini dan sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji tentang 

bencana longsorlahan dan terkait dengan upaya mitigasi bencana yang dilakukan. 

Perbedaannya adalah penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pencegahan bencana 

bukan langsung ke masyarakatnya, sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada 

persepsi masyarakat dalam upaya mitigasi bencana. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini dan sebelumnya sama, yaitu menggunakan metode deskripsi spasial dengan 

metode survei. Hasil dari penelitian ini berupa tipe longsorlahan di Kecamatan 
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Karangsambung, tingkat kerawanan longsorlahan di Kecamatan Karangsambung, dan 

mitigasi bencana longsorlahan yang dilakukan 

1.5.2.4 Kuswaji Dwi Priyono, Yuli Priyana, Priyono (2006) 

Melakukan penelitian dengan judul analisis tingkat bahaya longsor tanah di 

Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui tingkat bahaya longsor tanah serta mengindentifikasikan karakteristik 

longsoran di daerah penelitian dan membuat peta agihan tingkat bahaya longsor tanah di 

daerah penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan 

metode survei lapangan sama halnya dengan penelitian saat ini dan dengan metode 

scorring dan pembobotan pada parameter yang mempengaruhi longsoran. Hasil dari 

penelitian ini berupa kelas bentuklahan dan peta bentuklahan serta kelas tingkat bahaya 

longsor tanah dan peta tingkat bahaya longsor tanah di Kecamatan Banjarmangu 

Kabupaten Banjarnegara. 

Penelitian-penelitian diatas merupakan penelitian tentang longsor baik itu tanah 

longsor maupun longsorlahan dimana penelitian-penelitian diatas menganalisis tentang 

kerawanan, kerentanan dan tingkat bahayanya serta menganalisis upaya mitigasi bencana 

yang sesuai dengan kondisi pada daerah penelitian masing-masing. Namun, ada 

perbedaan pada masing-masing daerah penelitian. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah tema yang sama yaitu mengenai longsor/tanah 

longsor/longsorlahan dan melakukan analisis mitigasi bencana yang sesuai dengan 

kondisi daerah penelitian. Metode penelitian yang digunakan juga sama dengan 

penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode survei lapangan. Ada perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode wawancara 

dengan kuesioner untuk mengetahui pemahaman dan persepsi masyarakat tentang 

mitigasi bencana dan masyarakat berpartisipasi memberikan upaya dan harapan yang 

dapat dilakukan dalam upaya mitigasi bencana kedepan. Ringkasan penelitian 

sebelumnya dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut: 
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Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 

 

Judul 

 

 

Tujuan 

 

Metode  

 

Hasil Penelitian 

Pranatasari 
Dyah Susanti, 
Arina 
Miardini, 
Beny Harjadi 
(2017) 

 
 

Analisis Kerentanan 
Tanah Longsor Sebagai 
Dasar Mitigasi Di 
Kabupaten Banjarnegara.  

1. Melakukan analisis tingkat 
kerentanan tanah longsor di 
Kabupaten Banjarnegara 

2. Menganalisis upaya mitigasi 
bencana yang sesuai dengan 
kondisi kerentanan tanah 
longsor di Kabupaten 
Banjarnegara 

Metode survei 1. Potensi wilayah dengan 
tingkat kerentanan tanah 
longsor di Kabupaten 
Banjarnegara 

2. Peta kerentanan tanah 
longsor di Kabupaten 
Banjarnegara 

3. Mitigasi bencana tanah 
longsor 

Firman Nur 
Arif (2015) 

Analisis Kerawanan 
Tanah Longsor Untuk 
Menentukan Upaya 
Mitigasi Bencana Di 
Kecamatan Kemiri 
Kabupaten Purworejo. 

1. Mengetahui tingkat 
kerawanan tanah longsor di 
Kecamatan Kemiri 
Kabupaten Purworejo 

2. Menganalisis bagaimana 
upaya mitigasi bencana tanah 
longsor yang dilakukan di 
Kecamatan Kemiri 
Kabupaten Purworejo 

1. Metode 
pengharkatan 
atau skoring 
pada variabel-
variabel 
penentu yang 
akan dikaji 

2. Metode uji 
laboratorium 

1. Tingkat kerawanan tanah 
longsor di Kecamatan 
Kemiri 

2. Upaya mitigasi bencana 
tanah longsor yang 
dilakukan 

Rizka Zaenur 
Rohmah 
(2013) 

Analisis Tingkat 
Kerawanan Longsorlahan 
Dan Mitigasi Bencana Di 
Kecamatan 
Karangsambung 

1. Mengetahui kerawanan 
longsorlahan di Kecamatan 
Karangsambung 

2. Mengetahui karakteristik tipe 
longsorlahan di Kecamatan 

Deskripsi spasial 
dengan metode 
survei 

1. Tipe longsoranlahan di 
Kecamatan 
Karangsambung  

2. Tingkat kerawanan 
longsorlahan di Kecamatan 



  

20 
 

Kabupaten Kebumen. Karangsambung 
3. mengetahui mitigasi bencana  

yang dilakukan akibat  
longsorlahan di Kecamatan 
Karangsambung 

Karangsambung  
3. Mitigasi bencana 

longsorlahan 

Kuswaji Dwi 
Priyono, Yuli 
Priyana, 
Priyono 
(2006) 
 
 
 

Analisis tingkat bahaya 
longsor tanah di 
Kecamatan Banjarmangu 
Kabupaten Banjarnegara 

1. Mengetahui tingkat bahaya 
longsor tanah serta 
mengidentifikasi karak-
teristik longsoran di daerah 
penelitian. 

2. Membuat peta agihan tingkat 
bahaya longsor tanah di 
daerah penelitian. 

1. Metode survei 
lapangan 

2. Metode 
scorring dan 
pembobotan  

1. Kelas bentuklahan dan Peta 
bentuklahan Kecamatan 
Banjamangu Kabupaten 
Banjarnegara  

2. Kelas tingkat bahaya 
longsor tanah dan Peta 
tingkat bahaya longsor 
tanah Kecamatan 
Banjarmangu Kabupaten 
Banjarnegara 

Hanifa 
Latuconsina 
(2018) 

Analisis Spasial Dan 
Persepsi Masyarakat 
Dalam Upaya Mitigasi 
Bencana Longsorlahan Di 
Kota Ambon Provinsi 
Maluku 

1. Melakukan analisis spasial 
kejadian longsorlahan di Kota 
Ambon 

2. Mengetahui pemahaman dan 
persepsi masyarakat tentang 
upaya mitigasi bencana 
longsorlahan di Kota Ambon 

3. Menganalisis upaya mitigasi 
bencana longsorlahan yang 
dapat dilakukan kedepan 
agara dapat mengurangi risiko 
bencana longsorlahan di Kota 
Ambon 

1. Metode survei 
lapangan  

2. Metode 
wawancara 
menggunakan 
kuesioner 

1. Kejadian longsorlahan di 
Kota Ambon 

2. Pemahaman dan persepsi 
masyarakat dalammitigasi 
bencana longsorlahan di 
Kota Ambon 

3. Upaya mitigasi bencana 
longsorlahan di Kota 
Ambon. 

 

 



21 
 

1.6 Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian ini dijabarkan dalam gambar 1.3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gambar 1.3 Kerangka Alur Pemikiran Penelitian.  
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1.7 Batasan Operasional  

Analisis spasial adalah sekumpulan teknik yang digunakan untuk meneliti dan   

mengeksplorasi data dari perspektif keruangan (spasial), mengembangkan dan menguji 

model serta menyajikan kembali dalam bentuk informasi yang lebih komunikatif 

(Prahasta, 2009). 

Persepsi masyarakat adalah suatu proses dimana sekelompok manusia yang hidup dan 

tinggal bersama dalam satu wilayah tertentu dan memberikan pandangan atau tanggapan 

terhadap hal-hal atau peristiwa yang terjadi di lingkungannya. 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 

faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No 24 

Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana). 

Longsorlahan adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan 

rombakan, tanah atau material campuran bergerak ke bawah atau keluar lereng. 

Longsorlahan merupakan perpindahan bebatuan, dan material lainnya dalam jumlah besar 

secara tiba-tiba atau berangsur yang umunya terjadi di daerah terjal atau tidak stabil. 

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu 

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

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan  harta, dan gangguan 

kegiatan masyarakat, akibat kombinasi dari bahanya (hazard), kerentanan (vulnerability) 

dan kapasitas (capacity) dari daerah yang bersangkutan. 

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana (Peraturan Pemerintah (PP) No 21 Tahun 2008). 

 

  


