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ANALISIS RISIKO SOSIAL BENCANA LONGSORLAHAN  

DI KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR 

 

Abstrak 

Bencana longsorlahan merupakan sebuah gerakan material yang berupa massa 

tanah atau batuan yang menuruni lereng akibat terganggunya stabilitas material 

penyususn lereng. Kecamatan Matesih merupakan Kecamatan yang berada di 

Kabupaten Karanganyar yang terletak di wilayah lereng Pegunungan Lawu yang 

rawan akan bencana longsorlahan. Aspek sosial wilayah Kecamatan Matesih 

perlu dilakukan pengkaji karena aspek tersebut sangat mudah terdampak 

terhadap bencana longsorlahan. Kecamatan Matesih menjadi salah satu 

kecamatan yang padat, dengan kepadatan penduduk 1.560 jiwa/km². Oleh karena 

itu, diperlukan kajian risiko sosial bencana longsorlahan di wilayah ini untuk 

meminimalisir kerugian yang dihasilkan dari bencana tersebut. Tujuan dari 

Penelitian ini antara lain pertama, untuk menganalisis tingkat kerawanan bencana 

longsorlahan di Kecamatan Matesih. Kedua, untuk menganalisis tingkat 

kerentanan sosial Kecamatan Matesih. Ketiga, untuk mengetahui tingkat risiko 

bencana longsorlahan di Kecamatan Matesih. Penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif disertai survei lapangan untuk penentuan tingkat bahaya 

dengan beberapa parameter, skoring dan pembobotan, serta penentuan risiko 

sosial dengan menggunakan matriks risiko dengan memanfaatkan hasil peta 

kerawanan longsorlahan dan peta kerentanan longsorlahan. Unit analisis berupa 

desa rawan bencana longsorlahan. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data sekunder yang didapatkan dari instansi pemerintah Kabupaten 

Karanganyar. Dalam penentuan tingkat kerawanan dan tingkat kerentanan sosial 

dengan mengunakan beberapa kriteria, skoring dan pembobotan, serta penentuan 

risiko sosial dengan menggunakan matriks risiko. Hasil penelitian berupa tingkat 

kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan Matesih dibagi menjadi tiga 

kelas yaitu kerawanan rendah, kerawanan sedang dan kerawanan tinggi, untuk 

tingkat kerentanan bahaya longsorlahan di Kecamatan Matesih masuk dalam 

kategori tinggi, dan tingkat risiko longsorlahan di Kecamatan Matesih dibagi 

menjadi 2 yakni tingkat risiko rendah dan tingkat risiko tinggi. Kesimpulan 

penelitian tingkat kerawanan longsorlahan yang tergolong tinggi terdapat di 1 

Desa dengan tingkat kerawanan tinggi, 4 Desa dengan tingkat kerawanan sedang, 

dan tingkat kerawanan rendah 4 Desa. Semua Desa di Kecamatan Matesih masuk 

dalam kategori kerentanan sosial yang tergolong tinggi. Kemudian hasil 

klasifikasi tingkat risiko sosial menunjukkan 4 Desa memiliki risiko sosial 

rendah dan 5 Desa memiliki risiko sosial tinggi. 

 
Kata kunci: Longsorlahan, Kerentanan Sosial, Risiko Sosial. 
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Abstracts 

 

Landslide disaster is a movement of material in the form of a mass of soil or rock 

that descends the slope due to disruption of the stability of the material making 

up the slope. Matesih District is a sub-district in Karanganyar Regency which is 

located on the slopes of the Lawu Mountains which is prone to landslides. The 

social aspects of the Matesih District area need to be assessed because these 

aspects are very easily affected by landslide disasters. Matesih sub-district is one 

of the densest sub-districts, with a population density of 1,560 people/km². 

Therefore, it is necessary to study the social risk of landslides in this area to 

minimize losses resulting from the disaster. The purpose of this study, among 

others, first, to analyze the level of vulnerability to landslides in Matesih District. 

Second, to analyze the level of social vulnerability in Matesih District. Third, to 

determine the level of risk of landslides in Matesih District. This study uses 

quantitative methods accompanied by field surveys to determine the level of 

hazard with several parameters, scoring and weighting, as well as determining 

social risk using a risk matrix by utilizing the results of landslide hazard maps 

and landslide vulnerability maps. The unit of analysis is a village prone to 

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

government agencies in Karanganyar Regency. In determining the level of 

vulnerability and the level of social vulnerability using several criteria, scoring 

and weighting, as well as determining social risk using a risk matrix. The results 

of the study were the level of vulnerability to landslides in Matesih District was 

divided into three classes, namely low vulnerability, medium vulnerability and 

high vulnerability, for the level of vulnerability to landslide hazards in Matesih 

District was in the high category, and the level of landslide risk in Matesih 

District was divided into 2 namely the risk level. low and high risk level. The 

conclusion of the research that the level of vulnerability to landslides is classified 

as high in 1 village with a high level of vulnerability, 4 villages with a moderate 

level of vulnerability, and 4 villages with a low level of vulnerability. All villages 

in Matesih sub-district fall into the category of high social vulnerability. Then 

the results of the classification of social risk levels show 4 villages have low 

social risk and 5 villages have high social risk 

Keywords: Landslide, Social Vulnerability, Social Risk 

 

1. PENDAHULUAN 

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

merugikan kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan 

atau faktor non alam maupun aktivitas manusia sehingga mengakibatkan 

kerugian baik material maupun timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, 
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dan dampak psikologis. Indonesia merupakan negara kepulauan yang juga 

terkenal dengan posisinya yang berada di zona lempeng tektonik aktif, dengan 

memiliki iklim tropis yang memiliki karakteristik intensitas curah hujan dan 

kelembaban yang tinggi. Kondisi geografis dan iklim yang demikian 

menyebabkan Indonesia menjadi wilayah yang rawan bencana banjir, gunung 

meletus, gempa bumi, dan longsorlahan. 

Longsor lahan merupakan salah satu bencana alam yang terjadi hampir 

setiap tahun di Indonesia, karena Indonesia sendiri memiliki kondisi topografi 

dan karakteristik curah hujan yang sangat bervariasi. Selain dari faktor alam, 

faktor no alam (manusia) sangat berpengaruh seperti pengeolahan lahan yang 

tidak semestinya yang akan meningkatkan tingkat kerawanan longsor lahan. 

Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia , hampir 40,9 juta 

orang di Indonesia sangat terpapar bahaya longsor, terutama masyarakat yang 

tinggal di dataran tinggi dan daerah perbukitan. Harjadi (2013) menyebutkan 

bahwa longsor ini terjadi pada wilayah yang memiliki lereng curam atau 

kelerengan lebih dari 45%. longsor biasanya terjadi dengan didahului oleh curah 

hujan yang tinggi atau lebih dari 300 mm selama tiga hari berturut-turut, air 

hujan kemudian jatuh dan masuk ke dalam pori-pori tanah diatas lapisan batuan 

yang kedap sehingga mengakibatkan tekanan pada tanah terhadap lereng 

meningkat. 

Berdasarkan Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (2020) Kabupaten 

Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang rentan akan terjadinya bencana 

longsorlahan  dengan indeks risiko rawan bencana longsor sebesar 24.00 yang 

termasuk dalam kategori tinggi. Kecamatan Matesih merupakan salah satu dari 

17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar, berdasarkan Kecamatan 

Matesih dalam angka 2020, Kecamatan Matesih memiliki jumlah penduduk 

40.994 jiwa yang rawan akan bahaya bencana longsorlahan, yang terdiri dari 

laki-laki sebanyak 20.156 jiwa dan perempuan sebanyak 20.838 jiwa dengan 

kepadatan penduduk di Kecamatan Matesih mencapai 1.560 jiwa/Km², yang 

tergolong sangat padat dan distribusi penduduk terbesar berada di Desa Matesih 



4  

yaitu sebesar 16,75% dan distribusi terkecil berada di Desa Gantiwarno yaitu 

sebesar 6,74%. Jumlah penduduk difabel sebanyak 244 jiwa yang terbanyak 

berada di Desa Matesih dengan 65 jiwa. Dan  penduduk usia rentan (lansia dan 

balita), dengan jumlah lansia sebanyak 3889 jiwa dan balita sebanyak 3046 jiwa, 

berdasarkan data demografi tersebut menyatakan sekitar 40.994 orang di 

Kecamatan Matesih diperkirakan rawan menghadapi bencana longsorlahan dan 

rentan terpengaruh apabila tererjadi bencana longsorlahan. Perlunya upaya 

untuk meminimalisir kerugian khususnya aspek sosial (korban jiwa) akibat 

bencana longsorlahan. BPBD Kabupaten Karanganyar (2020) menjelaskan 

bahwa terdapat beberapa wilayah di Kecamatan Matesih seperti Desa Koripan, 

Desa Plosorejo, dan Desa Girilayu merupakan wilayah yang berada di zona 

merah rawan bencana longsorlahan. 

Kecamatan Matesih didominasi oleh lereng yang terjal dan mengalami 

curah hujan yang tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya erosi yang 

luas, pelapukan dan longsorlahan. Kondisi tersebut diperparah dengan ulah 

manusia yang mengabaikan pengaturan dan konservasi lahan sebagai bagian dari 

upaya mitigasi bencana longsor. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dalam 

jumlah signifikan, seperti lahan untuk pertanian dan kegiatan penebangan kayu, 

sering ditemukan di daerah lereng yang curah. 

Risiko bencana longsor merupakan potensi kerugian yang dapat 

menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda akibat bencana longsor. 

Dalam mengkaji risiko bencana membutuhkan tingkat bahaya (kerawanan) dan 

kerentanan dari wilayah yang akan dikaji. Bahaya bencana longsorlahan 

dipetakan menggunakan data parameter – parameter kerawanan longsorlahan di 

Kecamatan Matesih. Sedangkan kerentanan sosial dihasilkan dengan skoring 

dan pembobotan yang terdiri dari beberapa variabel kependudukan. 

Kecamatan Matesih merupakan Kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk 40.994 jiwa, dengan tingkat kepadataan 1.560 jiwa/Km², yang 

tergolong sangat padat. Maka perlunya upaya untuk meminimalisir kerugian 

khususnya aspek sosial (korban jiwa) akibat bencana longsorlahan. Oleh sebab 
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itu, diperlukan kajian risiko sosial bencana longsorlahan di wilayah Kecamatan 

Matesih untuk meminimalisir kerugian tersebut yang dihasilkan dari bencana 

longsorlahan. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Bagaimana tingkat kerawanan 

bencana longsorlahan di Kecamatan Matesih, (2) Bagaimana tingkat kerentanan 

sosial di Kecamatan Matesih terhadap bencana longsorlahan, dan (3) Bagaimana 

tingkat risiko sosial bencana longsorlahan di Kecamatan Matesih. 

2. METODE  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kuantitatif disertai survei lapangan, dengan menitikberatkan pada analisis data 

sekunder. Analisis data sekunder dengan pengharkatan dan pembobotan pada 

setiap parameter yang didukung dengan validasi data sekunder di lapangan. 

Data sekunder dianalisis mengunakan sistem informasi geografi untuk 

mengetahui persebaran dan tingkatan kerawanan longsoranlahan serta 

menganalisa kerentanan sosial terhadap longsorlahan di Kecamatan Matesih. 

Parameter-parameter yang akan dikaji dalam melakukan penelitian kerawanan 

longsorlahan ini meliputi curah hujan, kemiringan lereng, jenis batuan, jenis 

tanah, dan penggunaan lahan. Teknik kuantitatif dilakukan dengan perhitungan 

matematis dari harkat dan bobot pada setiap parameter kemudian dilakukan 

overlay untuk mendapatkan hasil kerawanan longsorlahan, dan untuk 

kerentanan sosial mengunakan data kependudukan  yang diolah melalui tahap 

pengharkatan dan pembobotan untuk mendapatkan hasil kerentanan sosial, 

sedangkan sebaran risiko sosial didapatkan dari proses mengkaitkan hasil dari 

kerawanan dan kerentanan sedangkan untuk menentukan tingkat risiko 

longsorlahan mengunakan matriks risiko. 

2.1 Populasi penelitian  

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua satuan unit lahan yaitu sejumlah 

9 satu unit lahan yang berada didaerah penelitian dalam hal ini merupakan 

Kecamatan Matesih meliputi: Desa Dawung, Desa Gantiwarno, Desa Girilayu, 

Desa Karangbangun, Desa Koripan, Desa  Matesih, Desa Ngadiluwih, Desa  
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Pablengan, Desa Plosorejo.  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari instansi 

pemerintah seperti BPS, BAPEDA Kabupaten Karanganyar. Seperti data curah 

hujan, kelerengan, geologi, jenis tanah, pengunaan lahan, data kependudukan, 

luas wilayah terdampak longsor, dan data fisik di daerah penelitian. 

2.3 Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan adalah pemberian harkat atau 

skor dan bobot pada parameter kerawanan longsorlahan yang bersumber dari 

Hadmoko (2010), serta parameter kerentanan sosial yang bersumber pada 

Perkap BNPB No 2 tahun 2012. Nilai bobot yang telah diperoleh kemudian 

ditentukan interval kelas untuk setiap parameter dengan cara menghitung nilai 

tertinggi dikurangi nilai terendah kemudian dibagi jumlah kelas. 

(1) 

Data parameter longsorlahan serta parameter kerentanan sosial  yang 

sebelumnya telah melalui proses pengharkatan dan pembobotan, kemudian 

dilakukan overlay atau tumpang susun. Hasil yang diperoleh dari proses overlay 

ini berupa persebaran risiko sosial bencana longsorlahan di Kecamatan 

Matesih. Untuk mendapatkan tingkat risiko sosial bencana longsorlahan dengan 

mengunakan matriks risiko bersumber dari Australian Geomechanics Society 

and the Sub-comitee Landslide Risk Management. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Matriks Risiko 
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Tingkat risiko sosial bencana longsorlahan ini dibagi menjadi 3 kelas yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah. Kelas ini akan menunjukkan daerah mana di 

Kecamatan Matesih yang memiliki potensi menimbulkan kerugian akibat 

terjadinya bencana longsorlahan. 

2.4 Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif. Meliputi analisis bahaya bencana longsorlahan yang dihasilkan dari 

proses pengolahan data – data parameter kerawanan longsorlahan yang 

kemudian ditampilkan dalam peta tingkat kerawanan bencana longsorlahan 

dengan tingkatan bahaya rendah, sedang, tinggi. Analisis kerentanan sosial 

dilakukan dengan mengolah data – data kependudukan kemudian dilakukan 

proses skoring dan pembobotan yang bertujuan untuk memperoleh kelas-kelas 

kerentanan sosial yang dibagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi 

yang kemudian dipetakan. Hasil dari peta bahaya dan peta kerentanan sosial 

digunakan untuk mengetahui sebaran risiko bencana yang terjadi di suatu 

wilayah. Dan untuk mendapatkan tingkat risiko sosial  bencana longsorlahan 

ditentukan berdasarkan matriks yang kemudian dibagi menjadi 3 kelas (rendah, 

sedang, tinggi) yang kemudian dipetakan agar dapat dilakukan analisis spasial 

mengenai tingkat risiko sosial bencana longsorlahan di  Kecamatan Matesih. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Tingkat Kerawanan Longsorlahan  

 Untuk mengetahui tingkat kerawanan longsorlahan di Kecamatan 

Matesih mengunakan parameter – parameter berupa diantaranya kemiringan 

lereng, jenis tanah, geologi, pengunaan lahan, dan curah hujan. Sedangkan untuk 

mengubah unit analisis kerawanan yang berupa unit satuan lahan menjadi unit 

analisis administrasi desa diperlukan tahap konversi peta kerawanan 

longsorlahan yang pada awalnya menggunakan unit analisis satuanlahan maka 

harus dilakukan konversi ke unit analisis adminitrasi berupa batas adminitrasi 

Desa, dengan menentukan tingkat kerawanan dengan batasan Desa yang 
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menggunakan cara menghitung luas tingkat kerawanan paling dominan di setiap 

Desa, sehingga tingkat kerawanan yang paling tinggi/dominan akan menjadi 

tingkat kerawanan di Desa tersebut. Hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

dapat dilihat pada tabel 2 dan gambar 1 sebagai berikut. 

Tabel 2. Klasifikasi dan luasan area kerawanan longsorlahan 

Desa Klasifikasi dan Luasan area 

Kerawanan  Longsorlahan 

Tingkat 

Kerawanan 

Longsorlahan 
Rendah 

(Ha) 

Sedang 

(Ha) 

Tinggi 

(Ha) 

Dawung 178.91 102.27 0.03 Rendah 

Gantiwarno 132.48 85.66 0.04 Rendah 

Girilayu 16.23 148.92 153.42 Tinggi 

Karangbangun 67.94 189.70 35.92 Sedang 

Koripan 40.50 171.27 53.30 Sedang 

Matesih 189.90 117.07 0.01 Rendah 

Ngadiluwih 265.18 101.77 0.02 Rendah 

Pablengan 79.13 318.95 25.70 Sedang 

Plosorejo 169.37 173.96 3.49 Sedang 
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Gambar 1. Peta Kerawanan Bencanan Longsorlahan di Kecamatan Matesih 

 Berdasarkan peta kerawanan Bencana longsorlahan di Kecamatan 

Matesih menujukan bahwa di Kecamatan Matesih memiliki tingkat kerawanan 

akan bencana longsorlahan yang bervariasi dari tingkat kerawanan rendah, 

kerawanan sedang, dan kerawanan tinggi. Desa yang tergolong memiliki tingkat 

kerawanan rendah meliputi Desa Gantiwarno, Desa Ngadiluwih, Desa Dawung, 

dan Matesih. Tingkat kerawanan rendah tersebut dipengaruhi oleh kondisi relief 

bagian barat Kecamatan Matesih yang berupa dataran rendah, dan Desa yang 

masuk dalam kategori tingkat kerawanan sedang meliputi Desa Plosorejo, Desa 

Pablengan, Desa Karangbangun, Dan Desa Koripan. Desa yang memiliki tingkat 

kerawanan sedang dipengaruhi oleh kondisi relief Desa tersebut yang memiliki 

tingkat tingkat kemiringan lereng yang tergolong curam (15-25%) dan memiliki 

curah hujan yang tinggi dengan intensitas curah hujan 3001-4000 mm/tahun, 

serta memiliki jenis tanah yang berupa latosol yang mengadung tesktur berupa 

pasir dan lempung dibandingakan jenis tanah andosol, dan memiliki bobot 

tertinggi pada parameter tanah karena terdiri dari tuf vulkanik intermediet yang 

lebih mudah tererosi dibandingkan jenis tanah lainnya. Dan akan mudah memicu 
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terjadinya bencana longsorlahan. Dan Desa yang memiliki tingkat kerawanan 

yang tergolong tinggi meliputi desa Girilayu dikarenakan kondisi reliefnya yang 

didominasi oleh perbukitan dan pegunungan yang memiliki tingkat kemiringan 

lereng yang tergolong curam 25-45%, penilaian tingkat kemiringan lereng 

berbanding lurus dengan tingkat kerawanan bencana longsorlahan. Semakin 

tinggi tingkat kemiringan lereng akan semakin tinggi pula kemungkinan akan 

bencana longsorlahan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan daerah yang memiliki 

tingkat kemiringan yang tinggi akan mudah mengalami erosi. Dan memiliki 

curah hujan yang tergolong tinggi, hubungan antara longsor dan parameter curah 

hujan dalam penelitian ini juga mengikuti konsep umum. Semakin tinggi 

intensitas curah hujan maka kejadian longsor semakin tinggi. Sebagian besar 

longsoran atau sekitar 476,42 ha berada di Kawasan dengan intensitas curah 

hujan tertinggi (3001-4000 mm/tahun). Intensitas curah hujan yang tinggi akan 

menyebabkan terjadinya bencana longsorlahan di karenakan melalui tanah yang 

merekah air akan masuk dan terakumulasi didasar lereng dan menyebabkan 

terjadinya Gerakan tanah (Adiyoso, 2018). Serta memiliki jenis tanah yang 

didominasi oleh jenis tanah berupa latosol yang merupakan jenis tanah yang 

memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap erosi sehingga dapat memicu 

terjadinya longsorlahan. Jenis tanah tanah ini juga rentan akan terjadinya 

pergerakan tanah karena akan menjadi lembek bila terkena air dan mudah pecah 

pada udara panas. Jenis tanah latosol berasal dari batuan indukyang tersusun dari 

lahar Luwa, Batuan breksi Jobolarangan, dan Batuan lahar Sidoramping. Jenis 

tanah yang berasal dari aktivitas vulkanik juga dikenal dengan kesuburan. 

Akibatnya area dengan jenis tanah ini banyak dimanfaatkan untuk lahan 

pertanian dan perkebunan (sawah tadah hujan dan kebun). Banyak dari lahan 

pertanian ini terletak di lereng pegunungan yang menurunkan stabilitas lereng 

dan dapat memicu terjadinya longsor. Berdasarkan penelitian Priyono et al. 

(2015) kejadian bencana longsorlahan kebanyakan terjadi pada penggunaan 

lahan sawah, tegalan dan permukiman. Berdasarkan analisis penggunaan lahan 

dengan luasan dan frekuensi longsor yang ada, diperoleh faktor pembobotan 
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yang menjadi pemicu terjadinya longsor di Desa Girilayu terbesar pada bentuk 

lahan yang terdiri dari sawah dan gabungan ladang dan kebun. Pemanfaatan 

dataran tinggi berupa perkebunan yang dominan di perbukitan / pegunungan 

dengan kemiringan lebih dari 15% juga rawan akan bencana longsorlahan. 

3.2 Tingkat Kerentanan Sosial Bencana Longsorlahan 

Tingkat Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau 

masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam 

menghadapi ancaman bencana (BNPB, 2012). Kerentanan sosial merupakan 

ketidakmapuan masyarakat dalam menghadapi kerusakan atau kerugian dari 

ancaman bencana yang dinilai berdasarkan faktor-faktor sosial. Kerentanan 

sosial di Kecamatan Matesih dipetakan menggunakan 5 parameter yaitu 

kepadatan penduduk, persentase penduduk difabel, persentase penduduk 

kelompok umur rentan atau lansia, persentase penduduk miskin, dan persentase 

penduduk perempuan. Parameter-parameter tersebut mengacu pada PP BNPB 

No.12 Tahun 2012. Setiap parameter tersebut dilakukan pengkelasan 

berdasarkan tingkatan kerentanan dimana tingkat kerentanan rendah diberi nilai 

1, tingkat kerentanan sedang diberi nilai 2, dan tingkat kerentanan tinggi nilai 3 

seperti tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Parameter Kerentanan Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PP BNPB No.12 Tahun 2012 
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 Parameter yang telah dikelaskan kemudian dilakukan pembobotan dan 

dijumlahkan dari semua parameter seperti berikut. 

             (2) 

 

Setelah memperoleh hasil perhitungan, diperoleh 1 tingkat kerentanan 

sosial pada Kecamatan Matesih yaitu kerentanan sosial yang tinggi. Faktor-faktor 

yang menyebabkan kondisi kerentanan sosial di Kecamatan Matesih yang 

tergolong tinggi diakibatkan tingkat kepadataan penduduk di Kecamatan Matesih 

yang tergolong sangat padat, dikarenakan faktor kepadatan penduduk sangat 

mempengaruhi nilai dari penentuan tingkat kerentanan sosial. Disetiap Desa yang 

berada di Kecamatan Matesih memiliki kepadatan penduduk yang lebih dari 

1000 jiwa/km², dan Desa Matesih yang memiliki jumlah kepadatan penduduk 

terpadat dengan jumlah penduduk 2541 jiwa/km². selain faktor kepadatan 

penduduk ada faktor lain yang berpengaruh terhadap tingginya kerentanan sosial 

yang terjadi di Kecamatan Matesih diantarnya jumlah penduduk perempuan yang 

tergolong tinggi serta angka usia rentan juga termasuk dalam kategori tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Kerentanan Sosial Bencana Longsorlahan Di Kecamatan Matesih 
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3.3 Risiko Sosial Bencana Longsorlahan 

  Risiko bencana longsor merepresentasikan dampak negative atau 

kerugian yang terjadi pada suatu wilayah apabila terkena oleh bencana.   

Pemetaan sebaran risiko sosial bencana longsorlahan di Kecamatan Matesih 

dipengaruhi oleh hasil pemetaan tingkat kerawanan dan kerentanan sosial. 

Sedangkan tingkat risikonya ditentukan menggunakan matriks yang bersumber 

dari Australian Geomechanics Society and the Subcomittee Landslide Risk 

Management yang membagi tingkat risikomenjadi 3 meliputi risiko sosial tinggi, 

risiko sedang dan risiko sosial rendah. Untuk tingkat risiko sosial bencana 

longsorlahan di Kecamatan Matesih dibagi menjadi 2 tingkatan risiko sosial 

yakni risiko sosial rendah dan risiko sosial tinggi. Berdasarkan hasil analisis kelas 

risiko sosial rendah terdiri dari 4 Desa yang meliputi Desa Gantiwarno, Desa 

Ngadiluwih, Desa Dawung, dan Desa Matesih. Sedangkan untuk tingkat risiko 

tinggi berjumlah 5 Desa yang meliputi Desa Girilayu, Desa Plosorejo, Desa 

Pablengan, Desa Karangbangun, dan Desa Koripan. 

Tabel 4. Matriks Risiko Sosial Terhadap Bencana Longsorlahan di Kecamatan 

Matesih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2021 

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan persebaran dan 

tingkat risiko sosial bencana longsorlahan dapat dipetakan sebagai berikut. 
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Gambar 3. Peta Sebaran Risiko Sosial Bencana Longsorlahan di Kecamatan 

Matesih 

4. Penutup  

4.1 Kesimpulan  

1. Tingkat kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan Matesih 

memiliki 3 tingkat berupa tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Adapun 

wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi meliputi Desa Girilayu. 

Sedangkan yang masuk dalam kategori sedang meliputi Desa Plosorejo, 

Desa Pablengan, Desa Karangbangun, Desa Koripan. Untuk tingkat 

kerawanan yang masuk dalam kategori rendah terdiri dari Desa 

Gantiwarno, Desa Ngadiluwih, Desa Dawung, dan Desa Matesih.  

2. Tingkat kerentanan sosial di Kecamatan Matesih tergolong tinggi 

dikarenakan semua desa yang berada di lingkup administrasi di 

Kecamatan Matesih masuk dalam kategori tingkat kerentanan sosial yang 

tinggi disebabkan beberapa faktor diantaranya tingkat kepadatan 

penduduk di masing-masing desa yang tinggi lebih dari 1000 jiwa/km² 
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dan juga kepadatan penduduk merupakan faktor yang sangat berpengaruh 

dikarenakan memiliki bobot tertinggi, Adapun faktor lain yakni jumlah 

perempuan yang tinggi menyebabkan meningkatnya tingkat kerenatanan 

sosial di Kecamatan Matesih. 

3. Tingkat risiko sosial bencana longsorlahan ditentukan mengunakan 

matriks yang bersumber dari Australian Geomechanics Society and the 

Sub-comitee Landslide Risk Management yang membagi risiko sosial di 

Kecamatan Matesih menjadi 2 kelas risiko yakni risiko sosial tinggi yang 

berada pada Desa Girilayu, Desa Plosorejo, Desa Pablengan, Desa 

Karangbangun, dan Desa Koripan. Sedangkan risiko sosial rendah 

meliputi Desa Gantiwarno, Desa Ngadiluwih, Desa Dawung, dan Desa 

Matesih. 

4.2 Saran  

1. Untuk penelitian selanjutnya dalam mendapatkan perhitungan kerentanan 

sebaiknya bukan hanya sekedar kerentanan sosial saja, melainkan juga 

memperhitungkan kerentanan fisik, kerentanan ekonomi dan kerentanan 

ekologi.  

2. Metode penelitian ini tidak mengunakan tahap wawancara, dikarenakan 

masih dalam kondisi pandemi. Alangkah lebih baik lagi jika penelitian 

selanjutnya ditunjang dengan wawacara agar data sekunder hasil 

pengolahan dapat dianalisis dengan lebih detail dengan memperhatikan 

kondisi sosial masyakarat dilapangan. 

3. Untuk masyarakat perlu menjalin kerjasama dengan berbagai baik dengan 

pemerintah dalam menejemen bencana dan dalam upaya mitigasi 

bencana. 
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