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ANALISISaRISIKOaSOSIALaEKONOMIaLONGSORLAHANaDI 

KECAMATANaDAWEaKABUPATENaKUDUS 

Abstrak 

Longsorlahan merupakan  gerakan massa tanah atau batuan yang menuruni lereng 

akibat terganggunya kestabilan tanah penyususn lereng. Kecamatan Dawe salah 

satu Kecamatan di Kabupaten Kudus yang berada di Lereng Pegunungan Muria. 

Indikator sosial ekonomi wilayah Kecamatan Dawe perlu dikaji karena aspek 

tersebut berdampak terhadap bencana longsorlahan. Tujuan dari Penelitian ini 

antara lain pertama, untuk mengetahui tingkat kerawanan bencana longsorlahan di 

Kecamatan Dawe. Kedua, untuk menganalisis hubungan antara tingkat kerawanan 

dengan kerentanan sosial ekonomi Kecamatan Dawe. Ketiga, untuk mengetahui 

tingkat risiko bencana longsorlahan di Kecamatan Dawe. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa analisis spasial dengan overlay dan pengharkatan 

tertimbang. Unit analisis berupa desa rawan bencana longsorlahan, metode 

pengambilan sampel dari segi fisik menggunakan peta satuan lahan dan informan 

masyarakat berdasarkan pengetahuan local. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa data sekunder yang didapatkan dari instansi pemerintah Kabupaten 

Kudus serta data primer berupa terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui 

kondisi wilayah penelitian dan dilakukannya wawancara untuk memperjelas hasil 

penelitian. Hasil penelitian berupa tingkat kerawanan bencana longsorlahan di 

Kecamatan Dawe dibagi menjadi tiga kelas yaitu rendah,sedang dan tinggi. 

Tingkat kerawanan longsorlahan yang tergolong tinggi terdapat di 7 Desa dengan 

luas sebesar 25,55 Km
2
.  Tingkat kerentanan sosial ekonomi di Kecamatan Dawe 

terhadap kerawanan longsorlahan memiliki keterkaitan, dimana tingkat 

kerawananan longsor diwilayah tersebut tinggi dan tingkat kerentanan sosial 

ekonomi diwilayah tersebut juga tinggi maka diperlukan adanya kapasitas untuk 

mengurangi risiko sosial ekonomi longsorlahan di wilayah tersebut. Faktor 

kepadatan Penduduk dan luas lahan pertanian dengan faktor kerawanan 

longsorlahan saling mempengaruhi. Tingkat risiko sosial ekonomi longsorlahan di 

Kecamatan Dawe dibagi menjadi tiga kelas antara lain kelas rendah, sedang dan 

tinggi. Terdapat enam Desa yang memiliki tingkat risiko sosial ekonomi 

longsorlahan tinggi antara lain Desa Colo, Desa Puyoh, Desa Piji, Desa Cendono, 

Desa Margorejo, Desa Rejosari dan Desa Kandang Mas. Berdasarkan hasil 

penelitian tersebut di kalangan pemerintah, masyarakat atau stakeholder perlu 

adanya pelaksanaan mitigasi baik secara structural maupun non struktural.  

 

Kata Kunci: Kerentanan, Risiko, Sosial Ekonomi, Longsorlahan. 

 

Abstract 

Landslide is the movement of soil or rock masses down the slope due to 

disturbance of soil stability. Dawe District is one of the sub-districts in Kudus 

Regency which is located at the slope of the Muria Mountains. The social-

economy indicators of the Dawe District area need to be studied because these 
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aspects have an impact on landslides. The objectives of this study include : first, 

to determine the level of hazard to landslides in Dawe District. Second, to analyze 

the relationship between the level of hazard and the social-economy vulnerability 

of Dawe District. Third, to determine the risk level of landslides in Dawe District. 

The method used in this research is spatial analysis with overlay and weighted 

scoring. The unit of analysis is in the form of landslide-prone villages, physical 

sampling methods using land unit maps and community informants based on local 

knowledge. The data used in this study are secondary data obtained from 

government agencies of Kudus Regency and primary data in the form of going 

directly to the field to determine the condition of the research area and conducting 

interviews to clarify the results of the research. The results of the research are the 

level of landslide hazard in Dawe District, divided into three classes: low, medium 

and high. The high level of landslide vulnerability found in 7 villages with an area 

of 25.55 km
2
.The level of social-economy vulnerability in Dawe District to 

landslide vulnerability is related, where the level of landslide vulnerability in the 

region is high and the level of social-economy vulnerability in the region is also 

high, so it is necessary to have the capacity to reduce the social-economy risk of 

landslides in the region. Population density factors and agricultural land area with 

landslide vulnerability factors influence each other. The social-economy risk level 

of landslides in Dawe District is divided into three classes: low, medium and high 

classes. There are six villages that have a high social-economy risk level of 

landslides, including Colo Village, Puyoh Village, Piji Village, Cendono Village, 

Margorejo Village, Rejosari Village and Kandang Mas Village. Based on the 

results of this study the government, community or stakeholders need to 

implement mitigation both structurally and non-structurally. 

Keywords: Vulnerability, Risk, Social-Economy, Landslides. 

1.PENDAHULUANa 

Indonesiaamerupakan salahhsatu negara denganttingkatkkerawananbbencana 

tinggi. Potensi tingkat rawanbbencana yang tinggi di Indonesia disebabkannoleh 

letak geografissIndonesiaayang berada di tiga pertemuannlempenggtektonik. 

Dampak dari pertemuan lempeng tersebuttmenyebabkannIndonesiaabanyak 

terjadiibencana kebumian salahhsatunyaabencanaalongsorlahan.  

MenuruttDirektorat Geologi dan Tata Lingkungan (1981) longsorlahan adalah 

gangguannkeseimbangannlerenggyanggdisebabkan oleh bergeraknyaamassattanah 

dan batuannke tempattyangglebihhrendah. Secara alamiah, longsorlahan 

disebabkan oleh morfologiipermukaanbbumi, litologi, penggunaanllahan, curah 

hujan dan, geologi. Selain, faktor alami terjadinya bencana longsorlahan 

disebabkan oleh faktor aktivitas manusia seperti pembangunan, pemotongan 
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lereng dsb. Terjadinya bencana longsorlahan umumnya memiliki skala bencana 

kecilltidak sehebattbencana gempaabumi, letusanngunungapi, dannbencana 

tsunami. Sehingga, bencana longsorlahan kurang diperhatikan pada segi 

perencanaan pembangunan. Terjadinya bencana longsorlahan menyebabkan 

berbagai banyak kerugian seperti rusaknya lahan pertanian, banyaknya korban 

jiwa dan rusaknya fasilitas umum.  

Wilayah Kecamatan Dawe yang berada di lereng Pegunungan Muria 

menyebabkan wilayah tersebut rawan terhadap bencana longsorlahan. Tingkat 

kemiringan lereng di Kecamatan Dawe bervariasi dari kelasddatar (0-8%), landaii 

(8-15%), agakkcuram (15-25%), ccuram (25-45%) danssangatccuram (>45%). 

Selain tingkat kemiringannlereng yang bervariasi, intensitas curah hujan di 

Kecamatan Dawe tiap tahunnya >2500 mm/tahun. Jenis tanah di Kecamatan 

Dawe yang dominan berupa tanah latosol dengan sifat berupa tekstur tanahnya 

lempung, solum dalam dsb. Jenis tanah latosol umumnya berasal dari bahan induk 

tuf, material vulkanis. Dari segi geologi, Kabupaten Kudus berada di sesar zona 

aktif yang mengakibatkan terjadinya gempa tektonik dengan kekuatan magnitude 

3 yang mengguncang wilayah Kabupaten Kudus. Faktor yang menyebabkan 

terjadinya bencana longsor yang meningkat tiap tahunnya selain faktor intensitas 

curah hujan yang tinggi, berupa getaran pada lereng akibat gempa bumi atau 

adanya ledakan. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Kudus bencana 

longsorlahan di Kabupaten Kudus terkhusus di Kecamatan Dawe mengalami 

peningkatan. Terdapat 25 bencana yang terjadi sepanjang bulan Januari sampai 

Oktober 2020 (Jawa Pos Radar Kudus, 2020).   

Menurut PP BNPBbNo 2 Tahunn2012, Kerentanannmerupakan kondisiidari 

suatuu masyarakat tyang gmenyebabkan nketidakmampuanndalammmenghadapi 

ancaman bencana. Padaapenelitiannini, kerentanannyanggdigunakan ada dua yaitu 

kerentanannekonomi dan kerentananssosial. Kerentanan penduduk dipengaruhi 

oleh beberapa indicator diantaranya kepadatan penduduk, penduduk difabel, 

penduduk perempuan, tingkat pendidikan dan penduduk rentan. Tingkat 

Kepadatan Penduduk di Kecamatan Dawe bervariasi. Tingkat kelompok rentan 
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pada wilayah yang rawan terhadap bencana mengakibatkan tingkat kerentanan 

diwilayah tersebut tinggi disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya, kurangnya 

tenaga untuk menyelamatkan diri pada penduduk perempuan, penduduk difabel 

dsb. Sedangkan tingkat pendidikna di suatu wilayah dapat mempengaruhi tingkat 

kerentanan penduduk, Semakin rendah pendidikannya tingkat kerentanan semakin 

tinggi karena faktor pengetahuan untuk evakuasi bencana rendah, begitupun 

sebaliknya. Berbeda dengan tingkat kerentanan ekonomi, indicator kerentanan 

ekonomi dibagi tiga antara lain luas lahan pertanian, jumlah fasilitas ekonomi dan 

jenis pekerjaan.  

Bencana longsorlahan yang sewaktu-waktu dapat mengancam masyarakat 

perlu dilakukannya mitigasi baik structural maupun non struktural. Sehingga 

nantinya dapat dilakukan upaya pengkajian risiko bencana yang berfungsi untuk 

penanggulangan bencana disuatu kawasan.  

Tujuann darii penelitiannini iantaraalainn pertama, untukkmengetahuiitingkatt 

kerawanan bencana longsorlahan. Kedua, untuk menganalisis kerentanan sosial 

ekonomi terhadap bencana longsorlahan. Ketiga untuk mengetahui tingkat risiko 

sosial ekonomi bencanaqlongsorlahanndi KecamatannDawe KabupatenwKudus.  

2.METODE. 

Penelitian, iniemenggunakan analisis spasial dengan overlay dan pengharkatan 

tertimbang. Parameter yang dioverlay diperoleh dari data sekunder dan data 

primer(wawancara dan survey lapangan). Survey adalah penyelidikan yang 

digunakan untuk memperoleh fakta dari suatu kejadian dan mencari keterangan 

secara faktual mengenai institusi ekonomi, sosial, politik di suatu kelompok atau 

daerah untuk melakukannya dapat menggunakan sampel atau cara sensus 

(Nazir,1983). 

           Penelitianninimenggunakannmetode pengumpulanndatassekunder danndata 

primer .Data sekunder merupakan data yanggdiperoleh dariiinstansi pemerintahan. 

Sedangkan untuk data primermmerupakanddatafyang didapatkan secara 

langsungg dilapangan. Metodee analisiss dataf pada penelitiannini menggunakan 
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deskriptif kuantitatif berupa hasil dari analisis spasial menggunakan sistem 

informasi geografis dengan  cara scoring, pembobotan/weighted method dan 

overlay padattiappparameter. Unittanalisis pada penelitiannini berupa unitssatuan 

lahan yang berasal dari parameter kemiringan lereng, bentuk lahan, jenisdtanah 

dan penggunaanmlahan. Unit analisis kerentanan dannkapasitas berupa unit 

administrative. Sampel penelitian ini berupa sampel area yang berasal dari unit 

satuan lahan. Dan metode pemilihan informan dilakukan peneliti berdasarkan 

wilayah yang mengalami tingkat kerawanan longsorlahan yang tinggi di lokasi 

penelitian dengan jumlah wawancara terhadap masyarakat terdampak sebanyak 7 

masyarakat dan aparat Desa yang rawan longsorlahan sebanyak 7 Desa. Parameter 

yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari parameter kerawanan, parameter 

kerentanan sosial ekonomi, parameter kapasitas. Tiap parameter dibagi menjadi 

tiga kelas. Untuk pengolahan data dapat dijelaskan pada Tabel 1 sampai Tabel 4 

berikut ini.  

2.1 Parameter kerawananalongsorlahan 

Parameterayangadigunakanadalamamenentukanatingkatakerawanan longsorlahan 

antara lain berupaaparameteracurahahujan, aparameter penggunaan lahan, 

parameterajenis tanah, aparameter kemiringan lereng, danaparameter geologi. 

Setiap parameter dilakukan pengharkatan atau scoring dan pembobotan seperti 

dibawah ini. Data yang digunakan dalam menentukan tingkat kerawanan bencana 

longsorlahanadapatadilihatapada Tabela1asebagaiaberikut. 

Tabelq1.qKlasifikasi Kerawanan Longsorlahan 

Parameterq Kelas Skor Bobott 

Kemiringan 

Lereng 

0-8% 1 0,33 

>8-15% 2 

>15-25% 3 

>25-45% 4 

>45% 5 

Curah Hujan 0 - 1000 mm/tahun 1 0,16 

1000 -1500amm/tahun 2 

1500 - 2000amm/tahun 3 

2000 - 2500amm/tahun 4 
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>2500amm/tahun 5 

Geologi Qav, Qa, a 1 0,07 

Qvsla, Qvu,eQvcp,5Qvl, 

Qvpo,rQvk,yQvba 

2 

Tmn, Tmj, Tms 3 

Qvsba, Qvstt, Qvbb,Qvtt 

danTmbb,Tmwll,Tmbll,Tmtbb 

4 

Penggunaan 

Lahan 

 

 

 

Padang rumput 1 0,03 

Semak 2 

Hutan, Perkebunan 31 

Pekarangan/tegal 44 

Persawahan/permukiman 51 

JenisaTanah Regosol,alatosol, renzina, 

andosolp 

1 0,07 

Laterik,agrumusol, podsol, 

podsolicl 

2 

Brownqforestrsoil, non 

calcicebrownqqqqq 

3 

Mediteranian,`alluvial, 

gellisol, planosolq 

4 

Hidromorf1kelabu, 

laterikqairqtanah,latosol12 

5 

SumberaSKaMentanaNomore837/Kpts/Um/11/807 

Pemetaan kerawanan longsorlahan menggunakan teknik overlay. Untuk 

penganalisisan data menggunakan pendekatan kuantitatif berjenjang tertimbang. 

Untuk menentukan tingkat interval longsorlahan dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

                            Interval = 
                              

            
                (1) 

Sumber`:1Nugroho, J.A., sSukojo, B. M., &sSari, I. L.((2010) 

2.2 Parameter KerentanansSosial Ekonomi 

 

Parameterayangedigunakantuntukymenentukanekerentanan sosial ekonomi terdiri 

dari dua kategori antara lain. Kerentanan sosial terdiri dari indikator kepadatan 

penduduk, penduduk cacat, penduduk perempuan, penduduk rentan dan tingkat 
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pendidikan.Indeks kerentanan soaial bersumber dari Kepala BNPB no 2 tahun 

2012.. Setiap parameter memiliki bobot yang berbeda-beda seperti kepadatan 

penduduk bobot (0,6), penduduk kelompok rentan terdiri dari penduduk 

perempuan, penduduk cacat, penduduk rentan dan tingkat pendidikan masing-

masing memiliki bobot sebesar (0,1). Tabel 2 Klasifikasi parameter kerentanan 

sosial sebagai3berikut. 

Tabel12. Klasifikasi ParameterrKerentanannSosial 

 

Sumber: PPlBNPB2No121Tahun 2012 

Nilai bobot tertinggi pada parameter kerentanan sosial berupa kepadatan 

penduduk. Bobot kepadatan penduduk sebesar 0,6 dan kelompok rentan masing-

masing indikator memiliki bobot 0,1. 

Untuk indikator kerentanan ekonomi terdiri dari luas lahan pertanian, jenis 

pekerjaan dan fasilitas ekonomi. Indikator kerentanan ekonomi bersumber dari 

Giyarsih 2012. Tabel 3 merupakan klasifikasi parameter kerentanan ekonomi 

beserta konversi indeks sebagaiaberikut. 
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Tabel 3. Parameter kerentanan ekonomi 

 

Sumber : Giyarsih (2012) 

 

Berdasarkan konversi indeks kerentananmekonomi, indikatori yang 

memiliki bobot tertinggi untuk kerentananaekonomi berupa luaselahan pertanian. 

Luas lahan pertanian memiliki nilai bobot tertinggi karena faktor nilai jualnya 

tinggi, biasanya menghasilkan nilai panen atau lahan produktif yang bernilai jual. 

Oleh karena itu apabila luas lahan pertanian rusak akibat bencana longsorlahan 

maka nilai jualnya akan turun.  

2.3 Pengolahan Kapasitas bencana 

Untuk menentukan indikatoraparameterakapasitasadapat dilihat dari tingkat 

kapasitasasuatu desa berdasarkan1kemampuan terhadap bencana di wilayah 

penelitian. Tabel 4 merupakan klasifikasi kapasitas bencana longsorlahan sebagai 

berikut: 
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Tabel 4. Parameter Kapasitas Bencana Longsorlahan 

 
Sumber : Faizana (2015) 

 

2.4 Risiko Sosial Ekonomi Longsorlahan 

Untuk menentukan peta risiko bencana longsorlahan maka didapatkan dari data 

ancaman, data kerentanan dan data kapasitas kemudian dioverlaykan. Pendekatan 

yang digunakan untuk menghitung risiko menggunakan rumus sebagai berikut : 

                                                      Risiko =                  (2) 

Sedangkan, untuk menentukan tingkat risiko bencana dapat menggunakan 

penggabungan tingkat`kerugian dengan2tingkat2kapasitas. Penentuan tingkat 

risiko bencana dengan menggunakan matriks dapatedilihatt padaaGambar11 

berikut inii.  

 

 

 

 

 

                             Gambarr1.5Matriksepenentuan tingkatqrisikoqbencana 

Sumber: eBNPB (2012) 
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Untuk menentukan tingkat risiko bencana dapat menghubungkan tingkat 

kerugian dan tingkat kapasitas pada matriks diatas. Masing-masing warna 

melambangkan tingkat risiko bencana yang berbeda-beda.  

3.HASIL DAN PEMBAHASAN. 

3.1 TingkataKerawanannLongsorlahan. 

Kerawananamerupakanakarakteristik afisik, sosialaatauabudayaapadaasuatu 

wilayah dalammjangkaawaktuutertentuudapat mengurangi kemampuakmencegah, 

meredamtdan mencapaiikesiapannuntukkmenanggulangi bencana. Untuk 

mengetahui tingkat kerawanan bencana longsorlahan dapat menggunakan teknik 

skoring dan pembobotan menggunakan arc gis. Berdasarkan hasil pemetaan arc 

gis menggunakan parameter kerawanan longsorlahan dan scoring mengacu pada 

SK Kementrian Pertanian dan pembobotan yang bersumber dari ESDM membagi 

kelas kerawanan menjadiotigaikelasiyakni kelaslrendah, kelaslsedang dan 

kelasltinggi.Berikut merupakan Tabel 5 luas wilayah dengan tingkat kerawanan 

longsorlahan di kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagai berikut : 

Tabel 5. Luas wilayah dengan tingkatukerawananulongsorlahan 

TingkatsKerawanans Luass (Km
2
) Interval 

Rendahs 24,57 1,51-2,03 

Sedang 35,72 2,04-2,57 

Tinggi 25,55 2,58-3,23 

Sumber : Penulis 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Dawe 

memiliki tingkat kerawanan longsor yang bervariasi dari tingkat kerawanan 

longsoritinggi,tingkat kerawanan longsor sedang dan tingkat kerawanan longsor 

rendah. Hasil pengklasifikasian tingkatjkerawananflongsor yang tergolong tinggi 

berada di DesaaTernadi, DesasColo, DesarJapan, DesalKuwukan, DesagKajar, 

DesarSoco dan DesatDukuhiWaringin. Sedangkan untuk kategori tingkat 

kerawanan sedang berada di DesahSoco, DesabPuyoh, DesacPiji, DesakLau, 

DesaoCranggang, DesaeTergo dan DesaeGlagah Kulon. Untuk tingkat kerawanan 

dengan kelas rendah berada di Desa Samirejo, Desa Cendono, Desa Margorejo, 

Desa Rejosari dan Desa Kandang Mas. Tingkat kerawanan longsorlahan sesuai 
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dengan hasil pemetaan satuan lahan bahwa dengan tingkat kerawanan yang tinggi 

mayoritas berada di V1-III-Lat-P, V1-IV-SH dan VI-Vlat-TL karenapengaruhdari 

bentukmorfologi berupa pegunungan vulkanik, tingkatskemiringanflerenggyangj 

agaki curam ysampaiusangatscuramasertaajenis tanah nya berupa latosol yang 

memiliki tekstur tanah yang lempung dan penggunaan lahan yang mayoritas 

seperti permukiman, persawahan dan tegalan dimana pengaruh tanaman 

berdasarkan jenis akarnya dapat mempengaruhi terjadinya bencana longsorlahan. 

Berikut merupakan peta tingkat kerawanan dan peta satuan lahan di Kecamatan 

Dawe antara lain. Peta Satuan Lahan Kecamatan Dawe sebagai berikut.  

 

Sumber : Penulis 2021 

Gambar 2. Peta Satuan Lahan di Kecamatan Dawe 
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Gambar 3. Peta Kerawanan bencana Longsor lahan di Kecamatan Dawe 

Sumber : Penulis, 2021 

Faktor yang menyebabkan tingkat kerawanan di masing-masing Desa Tinggi 

antara lain berupa tingkat kemiringan lereng, jenis tanah, geologi, penggunaan 

lahan dan curah hujan. Wilayah Desa Colo, Desa Kajar, Desa Japan, Desa 

Ternadi, Desa Dukuh Waringin, Desa Kuwukan, Desa Soco, Desa Puyoh 

memiliki tingkat kerawanan yang tinggi. faktor yang berpengaruh terhadap 

terjadinya tanah longsor antara lain kemiringan lereng, jenis tanah, patahan, 

tutupan lahan dsb. Wilayah Desa Colo salah satu wilayah di Kecamatan Dawe 

yang mengalami tingkat kerawanan tinggi karena beberapa faktor diantaranya 

berupa intensitas curah hujan diwilayah tersebut setiap tahunnya mencapai >2500 

mm/tahun. Intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan bencana 

longsorlahan karena melalui tanah yang merekah air akan masuk dan terakumulasi 

di dasar lereng dan berakibat terhadap gerakan tanah.  

Faktor yang membuat tingkat kerawanan Sedang pada Desa Samirejo, Tergo, 

Puyoh, Glagah Kulon, Kandang Mas berupa tingkat kemiringan lerengnya, dan 

Penggunaan Lahan wilayah tersebut. Tingkat Kemiringan lereng yang dominan 



13 
 

bertopografi landai   sampai  agak curam     (8%-25%) berpengaruh terhadap 

tingkat kemiringan lereng karena kemiringan lereng memiliki bobot terbesar 

terhadap terjadinya bencana longsorlahan. Selain itu, penggunaan lahan berupa 

padang rumput dan perkebunan berdampak terhadap tingkat kerawanan 

longsorlahan. Sedangkan untuk wilayah dengan tingkat kerawanan rendah di 

wilayah Desa Samirejo, Cendono, Margorejo karena Faktor kemiringan lereng 

pada wilayah tersebut yang bertopografi datar (0-8%) karena faktor kemiringan 

lereng yang memiliki bobot tertinggi sehingga berpengaruh terhadap tingkat 

kerawanan longsorlahan diwilayah penelitian.  

 

3.2 Hubungan antara tingkat kerentanan sosial ekonomi terhadap tingkat 

kerawanan longsorlahan. 

Kerentanan adalah ketidakmampuan masyarakat dalam menghadapi kerusakan 

atau gangguan dari ancaman bencana. Jenis kerentanan bermacam-macam 

diantaranya kerentananrsosialudanpekonomi. Perlunya pengkajian 

kerentananrsosialtdanuekonomi di wilayah penelitian disebabkan oleh jumlah 

penduduk dan penggunaan lahan yang semakin meningkat tiap tahun sehingga 

perlu adanya pemetaan kerentanan sosial ekonomi yang berhubungan dengan 

wilyah yang rawan terhadap bencana longsorlahan. Pemetaan kerentanan sosial 

ekonomi di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus menggunakan metode berupa 

analisis spasial dengan overlay dan pengharkatan tertimbang karena setiap 

parameter memiliki bobot yang berbeda pada kerentanan sosial ekonomi terhadap 

bencana longsorlahan yang diolah menggunakan Sistem Informasi Geografis.  

Pemetaan kerentanan`sosial1dan6ekonomi0terhadappbencanaolongsorlahan; 

di Kecamatan6Dawe menggunakan dua parameter kerentanan antara lain 

parameter kerentanan1sosial2dandparameter kerentananuekonomi. Untuk 

menganalisis kerentananwsosialwekonomieterhadap bencana longsorlahan terdiri 

dari indikator kepadatan penduduk, penduduk perempuan, penduduk difabel, 

penduduk rentan dan tingkat pendidikan untuk parameter kerentanan sosial. 

Sedangkan untuk indikator ekonomi terdiri dari luas lahan pertanian, jenis 

pekerjaan dan jumlah fasilitas ekonomi. Tingkat kerentanan sosial ekonomi 
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terhadap bencana longsorlahan dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain: 

kerentanan tingkatcrendah, sedangk danotinggi. Parameter kerentananhsosial 

terdiri dari berbagai indikator dan nilai bobot nya dapat dilihat pada Tabel 

66berikutiini: 

Tabel 6.6Indikator dannBobot Kerentanan Sosial 

Kerentanan Indikator Bobot 

Sosial Kepadatan Penduduk 0,6 

Penduduk Perempuan 0,1 

Penduduk Rentan 0,1 

Penduduk Difabel 0,1 

Tingkat Pendidikan 0,1 

Sumber : BNPB No 2 Tahun 2012 

Kepadatan Penduduk memiliki bobot tertinggi pada kerentanan sosial karena 

memiliki pengaruh atau dampak terhadap terjadinya bencana longsorlahan. 

Sehingga memiliki bobot tertinggi sebesar 0,6 pada pengklasifikasian kerentanan 

sosial. Semakin padat penduduk wilayah yang rawan terhadap bencana 

longsorlahan maka tingkat kerugian yang akan dialami semakin besar apabila 

tidak diimbangi dengan kemampuan menghadapi ancaman bencana longsorlahan. 

Hampir seluruh Desa yang ada di Kecamatan Dawe tergolong kedalam kepadatan 

penduduk tingkat sedang sampai dengan tinggi. Seperti DesaqSamirejo, 

DesawMargorejo, DesafPiji, DesamPuyoh, DesalTergo, DesaoGlagah Kulon, dan 

DesapJapan tingkat kepadatan penduduknya >1000 Jiwa/Km
2 

. Sedangkan untuk 

DesayCendono, DesauKandang Mas, DesaiLau, DesaoSoco, Desa[Ternadi, Desa 

Kajar, DesapCranggang, DesaqDukuh Waringin, DesaxKuwukan, DesacColo 

tergolong tingkat kepadatan sedang dengan jumlah kepadatan penduduk 500-1000 

jiwa/Km
2
.  Indikator penduduk rentan, penduduk perempuan, penduduk difabel 

dan tingkat pendidikan memiliki bobot 0,1. Sama halnya dengan indikator 

kepadatan penduduk, indikator kelompok rentan memiliki pengaruh terhadap 

terjadinya bencana longsorlahan. Delapan belas Desa memiliki jumlah penduduk 

perempuan yang dominan tinggi bahwa persentase jumlah penduduk di 

Kecamatan Dawe pada masing-masing Desa memiliki persentase >40%. Dengan 

tingkat persentase penduduk perempuan yang tinggi dapat mempengaruhi 

terjadinya bencana longsorlahan di setiap wilayah, Penduduk dengan jenis 
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kelamin perempuan berbeda dengan penduduk laki-laki terkait dengan tenaga 

dalam menghadapi terjadinya bencana longsorlahan. Begitu juga dengan 

penduduk difabel dan penduduk rentan dalam menghadapi terjadinya bencana 

longsorlahan di wilayah terdampak bencana memiliki tingkat kerentanan yang 

tinggi. Dan terkait dengan indicator tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar 

terhadap terjadinya bencana longsorlahan, kurangnya 

pengetahuanntentanggrisikoobahayaadan bencanaaakannmempertinggi 

denganttingkatkkerentanan.  

Kerentanan Ekonomi terdiri dari beberapa indikator antara lain indikator 

luas lahan pertanian, jenis pekerjaan dan jumlah fasilitas ekonomi. Untuk 

mengetahui masing-masing bobot pada kerentanan ekonomi dapat dilihat pada 

Tabel77 berikutt ini. 

Tabel77. Bobot Kerentanan Ekonomi 

Kerentanan Indikator Bobot 

Ekonomi Luas Lahan Pertanian 6 

Jenis Pekerjaan 4 

Jumlah Fasilitas Ekonomi 2 

Sumber : Giyarsih, 2012 

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa luas lahan pertanian memiliki 

bobot tinggi karena lahan pertanian memiliki faktor penting dalam mencukupi 

kehidupan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Dawe dan lahan pertanian 

memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya bencana longsorlahan. Tingkat 

kerentanan ekonomi di masing-masing Desa di Kecamatan Dawe Kabupaten 

Kudus memiliki tingkat kerentanan ekonomi tinggi.  

Untuk memperjelas hasil pemetaan kerentanan sosial ekonomi terhadap 

longsorlahan dapat disajikan pada peta sebagai berikut. 
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Gambar 4. Peta Tingkat Kerentanan Sosek di Kecamatan Dawe 

Sumber : Penulis, 2021 

Berdasarkan pemetaan diatas menunjukkan bahwa tingkat kerentananysosial 

ekonomi diyKecamatan Dawe dibagi menjadi 3  kelas antara lain kerentanan 

tingkat rendah, sedanggdanttinggi. Tingkat kerentanan yang tinggi terdiri dari 

Desa Ternadi, Puyoh, Japan, Kandang Mas, Margorejo, Kuwukan, Cranggang, 

Rejosari, Samiarejo, dan Piji. Untuk tingkat kerentanan sedang terdiri dari Desa 

Soco, Kajar, Colo, Japan, Margorejo, Samirej, Lau, Cranggang dan Dukuh 

Waringin. Sedangkan untuk tingkat kerentanan rendah terdiri dari Desa Soco, 

Tergo, Glagah Kulon, Dukuh Waringin, Kajar, Piji, Lau, dan Colo. Delapan belas 

Desa tersebut memiliki tingkat klasifikasi kerentanan yang berbeda-beda karena 

berbagai faktor terkait terjadinya tingkat kerentanan dengan kerawanan di wilayah 

tersebut.  

Di dalam bab hasil penelitian ditunjukkan bahwa faktor dominan terhadap 

terjadinya suatu bencana seperti tingkat kemiringan lereng untuk parameter 

kerentanan dengan bobot 0,33 , sedangkan dengan kerentanan sosial dengan bobot 

terbesar berupa kepadatan penduduk sebesar 0,6. Pembobotan terbesar dipilih 
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untuk indikator kepadatan penduduk karena berpengaruh terhadap adanya 

ancaman bencana di wilayah tersebut. Semakin padat penduduk diwilayah 

tersebut dengan tingkat kerawanan yang tinggi maka tingkat kerentanannya akan 

tinggi di wilayah tersebut. Begitu juga dengan parameter kerentanan ekonomi luas 

lahan pertanian diberi bobot tertinggi karena berpengaruh terhadap tingkat 

terjadinya bencana di wilayah penelitian. Misalnya, di Desa ternadi memiliki luas 

lahan pertanian yang tinggi, akan tetapi wilayah tersebut rawan terhadap 

terjadinya bencana longsorlahan sehingga tingkat kerugian yang akan dialami oleh 

warga masyarakat ternadi akan tinggi sehingga perlu adanya kemampuan untuk 

menanggulangi bencana longsorlahan supaya kerugian tidak begitu besar.  

Terkait dengan hubungan tingkat kerentanan dan kerawanan longsorlahan di 

Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus memiliki hubungan bahwa semakinntinggi 

tingkattkerawananhbencana longsor di suatuhwilayah makajtingkat kerentanan 

wilayah tersebut semakin besar terhadap bencana karena beberapa faktor sosial 

dan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini seperti yang terjadi di Desa Ternadi, 

Japan, Colo, Kandang Mas, Kuwukan yang mana Desa tersebut memiliki tingkat 

kerawananllongsorlyangotinggioyang berada di kemiringanilereng yang terjal 

serta jenis tanah yang berupa latosal dan berada di zona patahan dan sesaran yang 

setiap tahunnya berkembang sehingga akan berdampak pada kehidupan manusia 

di tahun berikutnya dan memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi 

sehingga perlu dilakukannya mitigasi baik struktural maupun non struktural.  

3.3 Tingkat Risiko Sosial Ekonomi Longsorlahan  

Tingkatrrisiko bencana adalahhtingkattkerawananjkarenaaaktivitas manusia 

berupaaukuranyyanggmenyatakannbesarkkecilnyaakerugian manusia dari 

kejadian bencana. Perlunya kapasitan untuk mempersiapkan, mencegah, 

memperbaiki dan mengatasi pengaruh bencana dengan cepat. Tingkat risiko sosial 

ekonomi di KecamatanaDawe dibagi menjadi tiga risiko antara lain risikorrendah, 

risikossedang dan risikottinggi. Peta tingkat risiko sosial ekonomi didapatkan dari 

pemetaan kerawanan, pemetaan kerentanan dan pemetaan kapasitas. Untuk 

mengetahui persebaran tingkat risiko dapat dilihat sebagai berikut. 
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Gambar 5. Peta Tingkat Risiko di Kecamatan Dawe 

Sumber : Penulis, 2021 

Berdasarkan peta tingkat risiko sosial ekonomi longsorlahan di Kecamatan 

Dawe terdapat enam Desa yang memiliki tingkat risiko sosial ekonomi 

longsorlahan tinggi antara lain Desa Colo, Puyoh, Piji, Cendono, Margorejo, 

Rejosari dan Kandang Mas. Sedangkan untuk tingkat risiko sedang terdapat pada 

Desa Ternadi, Samirejo, Cendono, Margorejo, Kuwukan, Colo, Japan, Cranggang, 

Lau. Begitu juga dengan tingkat risiko rendah terdapat pada Desa Soco, Kajar, 

Lau, Tergo, Glagah Kulon, Dukuh Waringin, Kuwukan, Samirejo, dan Japan.  

Faktor yang menyebabkan Desa tersebut memiliki tingkat risiko yang 

tinggi karena faktor kerawanan bencana longsorlahan sedang sampai tinggi 

dengan Kerentanan yang sedang dan rendah serta Kapasitas untuk mengurangi 

bencana yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat desa masih tergolong rendah 

sampai sedang sehingga tingkat risiko yang dialami tinggi.  

4. PENUTUP 

KecamatanhDaweymerupakanusalahusatuukecamatan yang beradaadislereng 

Pegunungan Muria. Tingkat kerawanan di KecamatansDawe dibagi menjadi tiga 

kelas antara lain tingkat kerawanan rendah,sedang dan tinggi. Begitu juga dengan 
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parameter kerentanan,kapasitas dan risiko sosial ekonomi bencana longsorlahan 

terdapat tiga kelas.  

1. Tingkat Kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan Dawe terdiri dari 

tiga kelas dengan tingkat kelas berupa rendah,sedang dan tinggi. Tingkat 

kerawanan longsor yang tergolong tinggi berada di Desa Ternadi, Colo, 

Japan, Kuwukan, Kajar, Soco dan Dukuh Waringin. Sedangkan untuk 

kategori tingkat kerawanan sedang berada di Soco, Desa Puyoh, Piji, Lau, 

Cranggang, Desa Tergo dan Glagah Kulon. Untuk tingkat kerawanan dengan 

kelas rendah berada di Desa Samirejo, Cendono, Margorejo, Rejosari dan 

Kandang Mas. 

2.  Tingkat kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana longsorlahan memiliki 

keterkaitan. Dimana tingkat kerawanan tinggi diwilayah tersebut tingkat 

kerentanan sosial ekonomi tinggi maka dibutuhkan kapasitas atau 

kemampuan untuk menanggapi terjadinya bencana supaya risiko bencana 

kecil dan kerugian yang dialami tidak besar. Seperti pada Desa Ternadi 

tingkat kerawanan–nya tinggi karena berbagai faktor seperti wilayah-nya 

memiliki kemiringan lereng yang curam sampai sangat curam, intensitas 

curah hujan yang tinggi ditiap tahunnya serta jenis tanah berupa latosol yang 

memiliki teksur lempung mudah rawan terjadinya longsorlahan. Dan terkait 

kerentanan sosial ekonomi berupa jumlah penduduk yang tiap tahunnya 

meningkat dan masyarakat dominan bekerja sebagai buruh tani serta tingkat 

pendidikan sebagian besar berupa tamat atau tidak tamat SD sehingga 

berbanding lurus terhadap terjadinya bencana longsorlahan.   

3.  Tingkat risiko sosial ekonomi longsorlahan di Kecamatan Dawe terdapat 

enam Desa yang memiliki tingkat risiko sosial ekonomi longsorlahan tinggi 

antara lain Desa Colo, Puyoh, Piji, Cendono, Margorejo, Rejosari dan 

Kandang Mas. Sedangkan untuk tingkat risiko sedang terdapat pada Ternadi, 

Samirejo, Cendono, Margorejo, Kuwukan, Colo, Japan, Cranggang, Lau. 

Begitu juga dengan tingkat risiko rendah terdapat pada Desa Soco, Kajar, 

Lau, Tergo, Glagah Kulon, Dukuh Waringin, Kuwukan, Samirejo, dan Japan.  
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Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian maka disarankan beberapa hal 

dari peneliti antara lain. Adanya pemetaan rawan bencana dapat dijadikan sebagai 

bahan acuan untuk penataan ruang dan memanajem bencana di wilayah 

Kecamatan Dawe. Dan sebagai bahan rekomendasi penelitian selanjutnya untuk 

mengaplikasikan tingkat risiko bencana ini terhadap penggunaan lahan, dan tata 

ruang wilayah Kecamatan Dawe.  
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