
1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bencana adalah suatu peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu 

kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor nonalam 

(faktor manusia) sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana 

tidak terjadi begitu saja, namun ada beberapa faktor kesalahan dan kelalaian 

manusia dalam mengantisipasi alam dan kemungkinan bencana yang dapat 

menimpanya. Masyarakat yang tinggal di lereng gunung curam, menghadapi 

risiko yang kemungkinan akan terjadi longsor (Soehatman, 2010:17). 

Fenomena longsor merupakan hal biasa terjadi dari peralihan musim 

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

bahwa banyaknya tanah retak yang diakibatkan suatu kekeringan yang terjadi 

secara tiba-tiba kemudian terkena hujan lebat, maka tanah tersebut longsor. ada 

dua penyebab longsor yang berkaitan dengan hujan yaitu hujan berintensitas 

tinggi dalam waktu yang singkat dan menerpa daerah atau wilayah 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 menyebabkan runtuh. Longsor ini cukup berbahya dan dapat 

mengakibatkan korban jiwa tidak sedikit (Kusnoto, 2008:3) 

Indonesia merupakan wilayah yang cukup rentan terhadap bencana. 

Termasuk bencana longsor, dimana wilayah-wilayah di Indonesia terdapat banyak 

wilayah dataran tinggi, pegunungan dan perbukitan yang memungkinkan 

tingginya angka akan terjadinya bencana  longsor. Bencana longsor di Indonesia 

memiliki peringkat ke 3 setelah bencana putting beliung dan banjir, sehingga 

dapat dilihat dari jumlah kejadian bencana di Indonesia dari Tabel 1 sebagai 

berikut. 
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Tabel 1.1 Jumlah Kejadian Bencana yan terjadi di Indonesia Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Bencana Jumlah Kejadian 

1 Banjir 
385 

2 Longsor 355 

3 Banjir dan Tanah Longsor 5 

4 Gelombang Pasang/Abrasi 
8 

5 Puting Beliung 568 

6 Kekeringan  33 

7 Kebakaran Hutan dan Lahan 
55 

8 Gempa Bumi 13 

9 Letusan Gunung Api 4 

Jumlah       1.426 
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Sumber: “Jumlah Kejadian Bencana Alam Indonesia, 2019”, bnpb.cloud, 28 

April 2020. 

Kabupaten Ponorogo termasuk wilayah yang rawan dengan bencana 

longsor. Wilayah dengan bentuk morfologi bervariasi seperti dataran tinggi dan 

perbukitan yang berpotensi tinggi akan terjadinya bencana longsor. Menurut 

kejadian bencana 10 tahun terakhir longsor terjadi dan meningkat pada tahun 

2016 kemudian meningkat pada tahun 2017 dan merupakan tahun paling banyak 

terjadinya bencana longsor seperti pada Gambar 1.1    

  

Gambar 1. 1 Grafik Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir yang terdapat di 

Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2019 

Sumber: “Tren Kejadian Bencana Tanah Longsor 10 Tahun Terakhir”,      

bnpb.cloud, 28 April 2020. 

Kabupaten Ponorogo juga  termasuk wilayah yang memiliki beberapa daerah 

yang berpotensi akan terjadinya longsor dan cukup bahaya. Salah satu Kecamatan 

yang memiliki potensi akan terjadinya longsor tertinggi terdapat di Kecamatan 

Pulung yaitu khususnya di Desa Banaran  salah satu  Kecamatan yang memiliki 

tingkat kerawanan bencana longsor yaitu Kecamatan Pulung khususnya di Desa 

Banaran. Kecamatan pulung daerah yang sewaktu-waktu dapat terjadi tanah 

longsor. Menurut Badan Penanggulanagan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Ponorogo 2017 Kecamatan Pulung didominasi oleh kategori agak tinggi potensi 
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longsor terhadap jenis tanah. Tanggal 1 April 2017 terjadi bencana longsor yang 

menimpa Kecamatan Pulung khususnya Dusun Tingkil Desa Banaran. Dilihat dari 

kondisi geografis, Kecamatan Pulung berada pada daerah pegunungan dengan 

rata-rata ketinggian 492 mdpl. Bencana longsor yang terjadi di Dusun Tingkil, 

ditandai dengan adanya rekahan kurang lebih 20 meter pada tanggal 31 Maret 

2017.  Menurut Buku Kejadian Bencana tahun 2017 perbukitan yang ada telah 

mengalami banyak perubahan tanaman, dimana hutan dengan tanaman keras 

dapat dikatakan sudah tidak ada dan telah berubah menjadi lahan jagung, ketela, 

dan jahe. Kemiringan lereng yang banyak lebih dari 30 derajat sehingga tanah 

cenderung mudah longsor. Kecamatan Pulung termasuk daerah perbukitan yang 

memiliki luas area yang terdapat kurang lebih 45%. Bencana ini memberikan 

kerugian bagi warga dusun tingkil dimana 28 warga hilang, 200 warga kehilangan 

tempat tinggal dan 19 warga mengalami luka ringan. Curah hujan, kemiringan 

lereng, dan penggunaan lahan merupakan faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya tanah longsor ini. Lokasi longsor dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai 

berikut. 

 

Gambar 1.2 Lokasi Mahkota Longsor di Desa Banaran Kecamatan Pulung 

Sumber: Buku kejadian bencana Indonesia 2017 
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Gambar 1.3 Kejadian Longsor di Perbukitan Dusun Tingkil Kecamatan Pulung 

Sumber: Buku kejadian bencana Indonesia 2017 

Melihat latarbelakang di atas maka perlu adanya suatu identifikasi dan 

pengurangan upaya bahaya longsor maka penulis mengambil judul “Analisis 

Kerawanan Longsor di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana agihan tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Faktor wilayah apa yang mempengaruhi agihan tingkat kerawanan di 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui agihan tingkat kerawanan longsor di Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Menganalisis faktor wilayah yang menyebabkan longsor di Kecamatan 

Pulung Kabupaten Ponorogo. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini untuk memberikan sebuah informasi 

yang berbentuk peta mengenai daerah rawan longsor dan termasuk 

memberikan sebuah peringatan dengan adanya kemungkinan terjadinya 

longsor sehingga dapat mengurangi jumlah korban jiwa maupun kerugian 
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materi yang akan ditimbulkan dan juga membantu pemerintah dalam 

perencanaan pembangunan sarana dan prasarana wilayah. 

1.5  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a) Longsor  

 Perpindahan material pembentuk lereng yang berupa batuan, bahan  

rombakan,  tanah  atau  material  laporan yang bergerak  ke  bawah  atau  

keluar lereng. Secara geolologis longsor adalah suatu peristiwa geologi 

dengan terjadinya pergerakan  tanah  seperti  jatuhnya bebatuan  atau  

gumpalan  besar tanah (Nandi, 2007:6).  

 Pada prinsipnya longsor akan terjadi apabila gaya pendorong 

pada suatu lereng lebih besar dari pada gaya penahan. Gaya penahan 

yang pada umunya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan 

tanah. Sedangkan daya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut 

lereng, beban dan berat jenis batuan.  

 Proses terjadinya longsor dapat di jelaskan sebagai berikut, air 

yang meresap ke dalam tanah dimana bobot tanah akan bertambah. Jika 

air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai 

bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya 

akan bergerak mengikuti lereng dan luar lereng.   

b) Penyebab Terjadinya Longsor  

Menurut Nandi (2007:6) gejala umum longsor ditandai dengan 

munculnya retakan-retakan di daerah lereng yang sejajar dengan arah 

tebing, yang biasa terjadi saat setelah hujan, dengan munculnya sebuah 

mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh serta kerikil mulai 

berjatuhan. Faktor-faktor lainnya adalah sebagai berikut : 

1. Hujan  

 Musim kering yang berkepanjangan akan 

mengakibatkan terjadinya penguapan air di permukaan tanah 

dalam jumlah besar. Sehingga mengakibatkan mulculnya pori-
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pori tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah ke 

permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup kebagian yang 

retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali.  

Pada saat awal  musim  hujan,  intensitas  hujan  yang  

tinggi  biasanya  sering terjadi, sehingga kandungan air pada 

tanah menjadi jenuh dalam waktu yang singkat. Hujan lebat 

pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui 

tanah yang merekah air akan masuk dan terakumulasi  dibagian 

dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral.  

2. Lereng Terjal  

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya 

pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena disebabkan 

dengan pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. 

Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor yaitu 

180
o
 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsornya 

datar. 

3. Tanah yang Kurang Padat dan Tebal   

Jenis tanah yang kurang padat merupakan tanah 

lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dari 

sudut lereng lebih dari 220. Potensi tanah jenis ini 

diperuntukan terjadinya longsor terutama bila terjadi hujan. 

Tanah ini juga sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena 

menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu 

panas.  

4. Batuan yang Kurang Kuat   

Batuan endapan gunung api dan sedimen berukuran 

pasir dan campuran antara kerikil, pasir dan lempung 

umumnya kurang kuat. Batuan tersebut akan mudah  menjadi  

tanah  apabila mengalami  proses  pelapukan  dan  umumnya 

rentan terhadap longsor apabila terdapat pada lereng yang 

terjal.  
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5. Jenis Tata Lahan  

Longsor banyak terjadi di daerah lahan persawahan, 

perladangan dan adanya genangan air di lereng yang terjal. 

Pada lahan persawahan dimana yang akarnya kurang kuat 

untuk mengikat butir tanah yang membuat tanah menjadi 

lembek dan mengalami kejenuhan terhadap air sehingga 

mudah longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan 

penyebabnya yaitu dikarenakan oleh akar pohon yang tidak 

dapat menembus bidang longsoran yang dalam dan umumnya 

terjadi di daerah longsoran lama.  

6. Getaran  

Biasanya getaran terjadi diakibatkan oleh gempa bumi, 

ledakan, getaran mesin  dan  getaran  lalu  lintas  kendaraan.  

Dari getaran tersebut mengakibatkan timbulnya tanah, badan 

jalan, lantai dan dinding rumah menjadi retak. 

 

c) Jenis-jenis  Longsor  

Menurut (Cruden dan Varnes 1992, dalam Hary, 2006:15)  

longsor dikelompokkan menjadi 4 yaitu jatuhan, robohan, longsoran, 

sebaran dan aliran. Masing- masing tipe terjadi pada medan dengan 

karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini karena 

bencana gerakan tanah disebabkan oleh banyak faktor.  

1. Jatuhan (falls)  

Jatuhan (falls) adalah gerakan jatuh material pembentuk 

lereng (tanah atau batuan) di udara dengan atau tanpa adanya 

interaksi antara bagian-bagian material yang longsor. Jatuhan 

terjadi tanpa adanya bidang longsor, dan banyak terjadi pada lereng 

terjal atau tegak dengan terdiri dari batuan dengan memiliki 

bidang-bidang tidak menerus (diskontinuitas). Jatuhan pada suatu 

tanah biasanya terjadi apabila material sangat mudah tererosi 

terletak di atas tanah yang lebih tahan erosi, contohnya jika lapisan 
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pasir bersih atau lanau berada di atas lapisan lempung 

overconsolidated (Bazett et al, 1961; Skempton dan LaRochelle 

1965).  

 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

Gambar 1.4 Ilustrasi Tipe Gerakan Jatuhan (Falls) 

Jatuhan adalah satu dari mekanisme erosi utama dari 

lempung overconsolidated tinggi (heavily overconsolidated). 

Longsoran dalam jenis lempung ini kerap terjadi apabila air hujan 

yang mengisi retakan di puncak dari sebuah lereng terjal. Jatuhan 

yang disebabkan oleh retakan yang dalam umumnya akan runtuh 

miring ke belakang, sedangkan pada retakan yang dangkal 

runtuhnya cenderung ke depan. Jatuhan batuan dapat terjadi pada 

semua jenis batuan dan pada umumnya disebabkan oleh sebuah 

pelapukan, perubahan temperatur, tekanan air atau 

penggalian/penggerusan  bagian  bawah  lereng.  Jatuhan  terjadi  

di  sepanjang kekar, bidang dasar, atau zona patahan lokal.   

2. Robohan (topples)  

Robohan (topples) adalah gerakan material robohan dan 

yang biasa terjadi pada daerah lereng batuan yang sangat terjal 

sampai tegak yang mempunyai bidang ketidak menerus yang relatif 

vertikal. Tipe dari gerakan robohan ini hampir sama dengan 
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jatuhan,  hanya  gerakan  batuan  longsor yaitu mengguling  hingga 

roboh, yang berakibat batuan lepas dari permukaan lerengnya. 

Faktor utama yang menyebabkan robohan, seperti kejadian suatu 

jatuhan batuan yang dimana mengisi sebuah retakan.  

 

Gambar 1.5 Ilustrasi Tipe Gerakan Robohan (Topples) 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

3. Longsoran (slides)  

Longsoran (slides) adalah gerakan material pembentuk 

lereng yang diakibatkan oleh terjadinya kegagalan geser, di 

sepanjang bidang longsor. Massa tanah yang bergerak bisa 

menyatu atau terpecah belah. Perpindahan material total sebelum 

longsoran bergantung pada besarnya regangan   untuk   mencapai   

kuat   geser   puncaknya   dan   pada   tebal   zona longsornya. 

Perpindahan total lebih kecil pada lempung normally consolidated 

daripada lempung kaku overconsolidated. Berdasarkan geometri 

bidang gelincirannya, longsoran dibedakan dalam dua jenis yaitu: 

(Hary, 2006:21)  

a. Longsoran dengan bidang longsor lengkung atau longsoran 

rotasional (rotational slides).  

Longsoran rotasional (rotational slides) mempunyai  

bidang longsor melengkung ke atas, dan sering terjadi pada 

massa tanah yang bergerak  dalam  satu  kesatuan. Longsoran  

rotasional  murni  (slump) ini terjadi pada suatu material yang 

relatif homogen seperti timbunan buatan (tanggul).  
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Gambar 1.6 Ilustrasi Tipe Gerakan Longsoran Rotasional 

(Rotational Slide) 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

b. Longsoran dengan bidang gelincir dasar atau longsoran 

translasional (translational slides).  

Longsoran translasional adalah gerakan di sepanjang 

diskontinuitas atau  bidang  lemah  yang dimana  secara  

pendekatan  sejajar dengan  permukaan  lereng,  sehingga  

terdapat gerakan  tanah  secara translasi. Tanah lempung, 

terjadi sebuah translasi di sepanjang lapisan tipis pasir atau 

lanau, khususnya bila bidang lemah tersebut sejajar dengan 

lereng yang  ada.  Longsoran  translasi  lempung  yang  

mengandung  lapisan pasir atau lanau, yang dimana dapat 

disebabkan oleh suatu tekanan air pori yang tinggi dalam 

pasir atau lanau tersebut.  
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Gambar 1.7 Ilustrasi Tipe Gerakan Longsoran Translasional  

(Translational Slide) 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

4. Sebaran (spreads)   

Seabaran  yang  termasuk  longsoran  translasional  juga  

disebut  sebaran lateral (lateral spreading), yaitu meluasnya massa 

tanah yang terkombinasi tanah dan massa batuan yang turun 

terpecah-pecah ke dalam material lunak di bawahnya (Cruden dan 

Varnes, 1992 dalam Hary, 2006). Permukaan bidang longsor tidak 

berada di lokasi terjadinya geseran terkuat.  

 

Gambar 1.8 Ilustrasi Tipe Gerakan Sebaran (Spreads) 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 
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5. Aliran (flows)  

Aliran (flows) merupakan gerakan material yang hancur ke 

arah bawah lereng dan mengalir seperti cairan kental. Aliran sering 

terjadi dalam bidang geser relative sempit. Material yang terbawa 

oleh aliran dapat terdiri dari berbagai macam pertikel tanah 

(termasuk batu-batu besar), kayu-kayu, ranting dan lain-lain.  

 

 

Gambar 1.9 Ilustrasi Tipe Gerakan Aliran (Flows) 

Sumber: “BACK ANALYSIS: Klasifikasi Gerakan Tanah 

(Vernes,1978)” Linked in, 17 November 2019. 

 

 

d) Dampak Longsor  

Menurut   Nandi   (2007:17)   dampak yang akan ditimbulkan 

akibat terjadinya bencana longsir memounyai dampak yang cukup 

banyak seperti dampak terhadap kehidupan manusia, hewan dan 

tumbuhan maupun terhadap keseimbangan lingkungan. 

1. Dampak Terhadap Kehidupan   

Terjadinya bencana longsor mempunyai sebuah dampak yang 

sangat besar terhadap kehidupan, terutama pada manusia. Apabila 

bencana longsor itu terjadi pada daerah wilayah yang mempunyai 

penduduk yang padat yang sangat tinggi, maka korban jiwa yang 



14 
 

 
 

akan cukup besar, khususnya bencana longsor yang datang yang 

tanpa diawali dengan adanya tanda-tanda terjadinya longsor.  

Adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya longsor 

terhadap kehidupan adalah sebagai berikut.  

a. Banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh bencana 

longsor. 

b. erjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, 

jembatan dan sebagainya.  

c. Kerusakan  bangunan  seperti  gedung  perkantoran  dan  

perumahan penduduk serta sarana peribadatan.  

d. Terhambatnya aktivitas manusia yang dapat merugikan 

masyarakat setempat mauoun pemerintah.  

2. Dampak Terhadap Lingkungan  

Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat 

terjadinya longsor adalah sebagai berikut:  

a. Terjadinya kerusakan lahan.  

b. Vgetasi penutup lahan yang menjadi hilang. 

c.  Keseimbangan ekosistem yang terganggu. 

d. Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah 

menipis. 

e. Terjadinya longsor dapat menutup lahan yang lain seperti 

sawah, kebun dan lahan produktif lainnya.  

e) Pelaksanaa Mitigasi Bencana  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat 

prinsip-prinsip penanggulangan bencana yaitu sebagai berikut. 

1. Cepat dan tepat.  

Penanggulangan bencana harus cepat dan tepat apabila terlambat 

akan menimbulkan suatu kerugian harta benda dan tingginya 

jumlah korban jiwa manusia. 

2. Prioritas   
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Penanggulangan harus memprioritaskan penyelamatan nyawa 

manusia, kemudian harta benda.  

3. Koordinasi dan keterpaduan  

Koordinasi yang baik dan mendukung satu sama lain antar instansi 

pemerintah dengan masyarakat dalam penanganan bencana 

longsor. Keterpaduan maksudnya dalam penanganan suatu bencana 

longsor harus dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu dan 

saling mendukung. 

4. Berdaya guna dan berhasil guna  

Berdaya guna dan berhasil guna maksudnya dalam suatu 

penanganan bencana longsor tidak membuang buang waktu yang 

ada, tenaga, dan biaya yang berlebihan. 

5. Transparansi dan akuntabilitas  

 Transparansi penanggulangan bencana harus dilakukan secara 

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas disini 

diartikan bahwa penanggulangan bencana longsor harus dilakukan 

secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan 

hukum. 

 

 

6. Kemitraan   

Penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan oleh instansi 

pemerintah saja, tetapi harus bersama-sama dengan semua elemen 

masyarakat yang terdampak. 

7. Pemberdayaan  

Pemberdayaan ini diartikan suatu upaya untuk meningkatkan dan 

pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana seperti 

langkah antisipasi, penyelamatan dan pemulihan bencana.  

8. Non diskriminatif   
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Diskriminatif tidak bisa dilakukan dalam penanggulangan bencana 

yang memberikan perilaku yang berbeda berdasarkan jenis 

kelamin, suku, agama, ras dan paham politik. 

9. Non proletisi    

Non proletisi diartikan dalam penanggulangan bencana dilarang  

dalam memanfaatkan suatu keadaan darurat dengan menyebarkan 

agama atau keyakinan tertentu, misalnya dengan alih pemberian 

bantuan.  

  

Manajemen bencana (Disaster Management) adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari  bencana  beserta dengan segala  aspek-

aspek yang  berkaitan tentang bencana, terutama risiko bencana dan 

bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana merupakan 

suatu proses dinamis tentang bagaimana  bekerjanya fungsi manajemen 

yang selama ini ada misalnya fungsi planning, organizing, actuating dan 

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) seperti untuk 

melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari (ancaman) bencana 

(Nurjanah dkk, 2011:42).  

Manajemen  bencana  merupakan  suatu  proses yang dilakukan 

dengan untuk mengelola suatu bencana melalui 3 (tiga) tahapan sebagai 

berikut:  

1. Pra Bencana  

 Tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum 

kejadian atau pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, 

dan mitigasi.   

a. Kesiagaan   

Kesiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengantisipasi  bencana dengan melalui  
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pengorganisasian  serta  melalui  langkah yang tepat  guna dan  

berdaya  guna.  Membangun  kesiagaan  adalah  unsur penting, 

tetapi tidaklah tidak mudah dilakukan karena menyangkut 

sikap mental dan budaya serta disiplin di tengah masyarakat. 

Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis dikarenakan 

sangat menetukan ketahanan anggota masyarakat untuk 

menghadapi datangnya suatu bencana. 

b. Peringatan Dini 

Langkah ini sangat perlu untuk  memberi sebuah 

peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan 

terjadi sebelum kejadiaan seperti banjir, gempa bumi, 

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 yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak 

berwenang mengenai kemungkinan akan datangnya suatu 

bencana.  

c. Mitigasi Bencana   

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 

2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk 

mengurangi sebuah risiko bencana, baik dengan melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan dengan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman terhadap 

bencana.  

2. Saat Kejadiaan Bencana  

Tahapan yang paling krusial dalam sistem manajemen 

bencana adalah saat bencana itu benar terjadi. Mungkin telah 

melalui proses peringatan dini, maupun tanpa peringatan atau 

terjadi secara tiba-tiba. Oleh karena itu diperlukan dengan 
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langkah-langkah seprti tanggap darurat untuk dapat mengatasi 

dampak bencana secara cepat dan tepat agar jumlah korban jiwa 

atau kerugian dapat diminimalkan. 

a. Tanggap Darurat  

Tanggap darurat bencana (response) merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan  dengan  tanggap pada  saat  

kejadian  bencana  untuk  menangani dampak buruk yang 

akan 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 akan 

dilakukan yaitu menanggulangi bencana yang sedang terjadi 

sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana 

sangat memerlukan keahlian dan pendekatan khusus 

menurut kondisi dan skala kejadian.  

3. Pasca Bencana  

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap 

darurat sudah terlewati, maka langkah selanjutnya yaitu 

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 semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat 

pada wilayah pasca bencana. 

b. Rekonstruksi   

Rekonstruksi merupakan semua prasarana dan 

sarana dengan dibangunnya kembali suatu kelembagaan 
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pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasran utama 

tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial 

dan budaya, tegaknya hokum dan ketertiban dan bangkitnya 

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan 

bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.  

f) Peranan SIG 

Dewasa ini peranan data spasial dalam berbagaikegiatan 

perencanaan cukup penting, dalam hal penanggulangan bencana dengan 

kontribusi yang kuar biasa yang dihasilkan dari teknologi pengolahan 

data spasial yaitu hadirnya teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem yang 

berbasiskan computer yang digunakan untuk menyimpan dan 

memanipulasi informasi-informasi geografis. Sistem Informasi Geografis 

dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis objek-

objek dan fenomena dimana lokasi geografis merupakan karakteristik 

yang penting atau kritis untuk dianalisis.(Aronoff, 1989 dalamPrahasta, 

2001) 

Ada empat subsistem dalam Sistem Informasi Geografis meliputi: 

1. Input  

Subsistem ini untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data 

spasial dan atribut dari berbagai sumber-sumber yang ada. 

Subsistem ini yang bertanggungjawab dalam mengkonversi atau 

mentransformasikan format data aslinya ke dalam format yang 

dapat digunakan SIG. 

2. Output 

Menampilkan atau menghasilkan keseluruhan atau sebagian basis 

data baik dalam bentuk Softcopy maupun hardcopy seperti tabel, 

grafik, peta dan lain-lain. 

3. Data Base Manajemen Sistem 
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Mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam 

sebuah basis data yang sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, 

diupdate dan diedit. 

4. Manipulasi dan Analisis  

Menentukan informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Subsistem 

ini juga dapat melakukan manipulasi dan permodelan data untuk 

menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan. 

Aplikasi SIG memiliki 4(emoat) fungsi utama yaitu: 

1. Mapping  

Penggunaan data geospasial untuk suatu pemetaan diberbagai 

bidang seperti penggunaan lahan, kelautan, studi perkotaan 

dan lain sebagainya. 

2. Measurement 

Penggunaan data geospasial yang multitemporal untuk 

melihat perubahan suatu bidang kajian dalam berbagai bidang 

kegeografian. 

3. Modelling  

Penggunaan data geospasial dalam SIG untuk melakukan 

pengukuran, seperti pengukuran perubahan garis pantai, 

pengukuran volume Daerah Aliran Sungai (DAS), dan lain-

lain. 

 

 

4. Monitoring  

Pemodelan untuk menganalisis data geospasial dangan 

berbagai macam model proses dalam SIG. 

Penggunaan fungsi SIG dalam menganalisis kerawanan longsor 

untuk menentukan mitigasi bencana memanfaatkan 2 (dua) fungsi yaitu 

Modelling dan Measurement. Modelling digunakan dalam pemodelan 

tingkat rawan longsor sehingga didapatkan model wilayah kerawanan 
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longsor, sedangkan Measurement lebih digunakan untuk mengukur luas 

wilayah yang masuk dalam wilayah rawan longsor. 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Muhammad Adib Rifai (2019) dalam penelitiannya tentang 

“Analisis Spasial Tingkat Kerawanan Longsorlahan (landslide) di 

Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali” dengan tujuan penelitian yaitu 

memetakan sebaran longsorlahan dan menganalisis faktor dominan 

penyebab dari kerawanan longsor lahan di Kecamatan Jenawi. Parameter-

parameter yang digunakan penelitian ini seperti curah hujan, penggunaan 

lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, dan geologi. Metode Overlay dan 

Skoring. Penelitian ini menggunakan analisis tingkat kerawanan dengan titik 

kejadian logsorlahan dimana untuk mengetahui hubungan dari hasil analisis 

kerawanan longsorlahan dengan kejadian aktual longsorlahan di Kecamatan 

Cepogo. Hasil penelitian ini yaitu tingkat kerawanan longsor dengan 

menunjukan potensi longsorlahan di Kecamatan Cepogo. 

Rizky Wahyudi (2019), dengan judul penelitian “Analisis 

Kerawanan Longsorlahan (landslide) di  Kecamatan Jenawi Kabupaten 

Karanganyar” yang bertujuan mengetahui persebaran kerawanan 

longsorlahan dan menganalisis tingkat kerawanan longsorlahan di 

Kecamatan Cepogo. Metode yang digunakan sama dengan penelitian 

Muhammad Adib Rifai (2019) yaitu Overlay dan Skoring. Hanya saja 

berbeda dalam hasil penelitiannya yaitu hanya Identifikasi tingkat 

kerawanan longsorlahan di Kecamatan Jenawi. Untuk mengetahui 

perbedaan dari penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai 

berikut. 

Sugiharyanto dkk, 2009  dalam penelitiannya yang berjudul “Studi 

Kerentanan Longsor Lahan di Kecamatan Samigaluh Dalam Upaya Mitigasi 

Bencana Alam” yang tujuan penelitiannya  berupa  Mengetahui tingkat 

tanah longsor lahan dan mengidentifikasi sebaran daerah rentan longsor 

lahan di wilayah Kecamatan Samigaluh Kab.Kulonprogo. Hasil penelitian 
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ini lebih menunjukan bagaimana tingkat potensi suatu kerentanan  longsor 

terhadap setiap satuan medan yang akan didasarkan pada beberapa 

parameter-parameter penelitian. 
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Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Penelitian Judul Tujuan Metode Hasil 

Muhammad Adib 

Rifai (2019) 

“Analisis SpasialTingkat 

Kerawanan 

Longsorlahan 

(landslide) di 

Kecamatan Cepogo 

Kabupaten Boyolali” 

1. Mengetahui persebaran kerawanan 

longsorlahan di Kecamatan Cepogo. 

2. Menganalisis tingkat kerawanan 

longsorlahan di Kecamatan Cepogo. 

 

Overlay, 

skoring 

1. Tingkat kerawanan longsor 

lahan di Kec. Cepogo. 

2. Menunjukan potensi 

longsor lahan di Kec. Cepogo. 

Rizky Wahyudi 

(2019) 

“Analisis Kerawanan 

Longsorlahan 

(landslide) di  

Kecamatan Jenawi 

Kabupaten 

Karanganyar” 

1. Mengetahui dan memetakan sebaran 

longsorlahan di Kecamatan Jenawi dan, 

2. Menganalisis faktor dominan penyebab dari 

kerawanan longsor lahan di Kecamatan 

Jenawi. 

Overlay, 

skoring 

1. Identifikasi tingkat kelas 

kerawanan longsor di Kec. 

Jenawi  

Sugiharyanto  

dkk, 2009  

“Studi Kerentanan 

Longsor Lahan di 

Kecamatan Samigaluh 

Dalam Upaya Mitigasi 

Bencana Alam” 

1. Mengetahui tingkat tanah longsor lahan. 

2. Mengidentifikasi sebaran daerah rentan 

longsor lahan di wilayah Kecamatan 

Samigaluh Kab.Kulonprogo  

 

Observasi 

lapangan, 

Analisis data 

sekunder 

Menunjukan bagaimana 

tingkat potensi kerentanan 

longsor terhadap setiap satuan 

medan yang didasarkan pada 

beberapa parameter-parameter 

penelitian. 
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Nama Penelitian Judul Tujuan Metode Hasil 

Putri Purwandari, 

(2019) 

“Analisis Kerawanan 

Longsor di Kecamatan 

Pulung Kabupaten 

Ponorogo” 

1. Mengetahui agihan tingkat kerawanan 

longsor di Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. 

2. Menganalisis faktor wilayah yang 

menyebabkan  longsor di Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo. 

 

Overlay, 

skoring 

 

 

Sumber: Penulis, 2020
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1.6 Kerangka Pikir 

Parameter yang digunakan dalam penelitian ini penting untuk sebuah upaya 

mencegah akan terjadinya bencana longsor dengan mengurangi suatu dampak 

yang akan mengakibatkan terjadinya bencana  longsor dan mengurangi risiko 

bencana jika sewaktu-waktu bencana longsor itu terjadi. Parameter yang diambil 

dan akan digunakan dalam penelitian ini seperti kemiringan lereng, struktur 

tanah, penggunaan lahan, tekstur tanah, curah hujan, dan kondisi geologi. 

Kemiringan lereng yang dimiliki oleh wilayah atau daerah penelitian dapat 

memicu semakin besarnya daerah yang terkena longsor tanah. Semakin curam 

kemiringan lereng maka akan meningkatkan potensi akan terjadinya bencana 

longsor. Struktur tanah mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap air. 

Struktur tanah yang kurang pa dat dan kurang tebal dapat mengakibatkan akan 

terjadinya bencana longsor. 

Penggunaan lahan yang digunakan dalam lokasi penelitian yang dimana 

jumlah penduduk meningkat sehingga akan terbentuknya penggunaan lahan 

untuk memenuhi sebuah kebutuhan penduduk seperti pemukiman, perkebunan, 

persawahan, dll. Penataan lahan yan buruk tidak dengan melakukan sesuai 

anjuran atau peraturan akan memiliki dampak terjadinya longsor. Tekstur tanah 

yang memiliki tekstur halus juga akan meningkatkan terjadinya longsor. tekstur 

halus yang akan saling mengikat satu sama lain sehingga air akan mengalir 

secara vertical.  

Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang besar perannya 

terhadap kejadian longsor. Air hujan yang terinfiltrasi ke dalam tanah dan 

menjenuhi tanah menentukan terjadinya longsor. Damapak curah hujan yang 

memiliki presentase tinggi bisa mengakibatkan bertambah besarnya suatu area 

wilayah yang memiliki potensi terjadinya bencana longsor. Kondisi batuan yang 

ada di lokasi penelitian memiliki banyak jenis batuan. Jenis batuan berupa 

lapukan gunung berapi yang sangat  rawan dan memicu terjadinya longsor.  

Pengambilan data dari parameter melalui analisis data meliputi skoring 

atau pengharakatan untuk melakukan sebuah pemetaan tanah longsor di daerah 

tersebut. Pemetaan tersebut akan di lakukan penelitian lebih lanjut untuk 
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menentukan sebuah upaya mitigasi bencana tanah longsor yang sebagaimana 

untuk waktu yang akan datang wilayah penelitian akan lebih optimal dalam 

melakukan pencegahan dengan cara yang sesuai. Untuk mengetahui gambaran 

tentang diagram alir kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.9 sebagai 

berikut. 
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Gambar 1.10 Diagram Alir Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2020 
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1.7 Batasan Oprasional 

Longsor merupakan gerakan dengan menuruni atau keluar lereng oleh 

massa tanah atau batuan penyusun lereng, atau pencampuran keduanya 

sebagai bahan rombakan akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau 

batuan penyusun lereng. 

Kerawanan merupakan kejadian gejala, atau kegiatan manusia yang 

berpotensi untuk menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan harta 

benda, gangguan social, luka-luka atau kematian. 

Bencana merupakan peristiwa atau sebuah kejadian yang mengganggu 

hingga sampai mengancam sebuah kehidupan yang diakibatkan oleh faktor 

alam maupun non alam sehingga mengakibatkan kerusakan material, 

kerugian harta benda, kesehatan bahkan korban jiwa. (Penulis,2019) 

Skoring merupakan suatu proses pemberian nilai pada masing-masing 

variable yang terdapat pada parameter untuk suatu pemetaaan.  

Overlay merupakan suatu penyatuan data untuk menempatkan sebuah 

peta-peta di atas peta yang lain, yang dimana membutuhkan satu layer 

untuk digabungkan.( Penulis, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


