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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 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, 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. Longsorlahan merupakan bencana yang berbahaya yang dapat 

mengakibatkan kerusakan aset ekonomi (bangunan dan lahan produktif) dan korban 

jiwa. Bencana longsorlahan ditandai dengan kejadian lokal (kawasan perbukitan 

dan pegunungan), pergerakan yang cepat, serta dipicu oleh intensitas curah hujan 

yang tinggi dan berjangka panjang yang biasanya terjadi pada musim hujan. 

 Longsorlahan merupakan salah satu bencana alam yang terjadi hampir 

setiap tahun di Indonesia, karena Indonesia sendiri memiliki kondisi topografi dan 

karakteristik 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. Diketahui bahwa Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan 

Banten termasuk wilayah yang paling rawan longsor. Banuwa (2013) menjelaskan 

bahwa longsor merupakan suatu bentuk perpindahan massa tanah dalam waktu 

yang singkat serta biasanya memiliki volume relatif besar. Longsor terjadi 
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disebabkan oleh meluncurnya volume tanah diatas lapisan yang jenuh air. Lapisan 

yang terdiri dari tanah liat atau mengandung kadar liat akan bertindak sebagai 

peluncur. 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. 

 Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi dan cenderung 

meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (2021) mencatat 1.205 bencana alam terjadi dari 1 Januari 2021 hingga 30 

April 2021, meliputi bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor dan 

dalam periode waktu tersebut, total jumlah kejadian mengalami kenaikan 1% dari 

tahun sebelumnya. Sedangkan korban meninggal, total jumlahnya mengalami 

kenaikan 1,83%. Kejadian bencana tanah longsor dalam kurun waktu tersebut 

sebanyak 233 kejadian bencana tanah longsor yang menimbulakan korban jiwa 

sebanyak 83 jiwa. Ini menujukan bahwa Indonesia rawan akan bencana, dan salah 

satunya bencana alam yang sering terjadi di Indonesia yaitu bencana longsor. 

 Upaya penanggulangan bencana semestinya telah lakukan oleh berbagai 

pihak baik oleh pemerintah melalui departemen/instansi/lembaga terkait serta 

lembaga non pemerintah seperti masyarakat namun terjadinya bencana tetap 

menunjukkan adanya kerugian baik korban jiwa dan ekonomi dalam bentuk 

penurunan aset-aset produksi disektor-sektor terkait secara langsung dan juga 

penurunan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung serta munculnya korban 

jiwa (Supriyatna, 2011). Upaya penanggulangan bencana dengan menganalisis 

kerentanan bencana sosial  penting untuk dilakukan. Analisis kerentanan 

berkembang dan digunakan dalam berbagai sektor. Pada bencana alam, analisis 

kerentanan merupakan komponen dari analisis risko bencana, dengan salah satu 

tujuannya untuk perencanaan sebagai dasar penetapan prioritas kegiatan. Penetapan 
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indikator kerentanan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kerentanan, ditingkat individu, masyarakat, wilayah dan institusi (Djuaridah, 2009). 

 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. Menurut data dari BPBD Kabupaten Karanganyar 

tahun 2020, pada Solopos, bahwa terdapat 31 titik longsor yang tersebar di 14 

desa/kelurahan di 5 kecamatan di Kabupaten Karanganyar, yang meliputi 10 titik 

di 4 desa di Kecamatan Matesih, yakni Desa Koripan, Desa Karangbangun, Desa 

Plosorejo dan Desa Girilayu. 2 titik di 2 desa di Kecamatan Jumantono, yakni Desa 

Tunggulrejo dan Desa Gemantar. 9 titik di 2 desa di Kecamatan Jatiyoso, yaitu Desa 

Wukirsawit dan Desa Beruk. 2 titik di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan 

Tawangmau. Terakhir, 8 titik di 5 desa di Kecamatan Ngargoyoso, yakni Desa 

Nglegok, Desa Puntukrejo, Desa Kemuning, Desa Jatirejo, dan Desa Ngargoyoso. 

Dimana peristiwa yang menyebabkan beberapa rumah masyarakat mengalami 

kerusakan, kerusakan sarana prasarana publik dan menimbulkan korban. 

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 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 
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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. Tabel 1 

menunjukkan kejadian longsorlahan dalam kurun waktu  2 tahun terakhir yang 

tersebar diberbagai daerah di Kecamatan Matesih. 
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Tabel 1.1 Rekapitulasi Kejadian Longsorlahan di Kecamatan Matesih 

Tahun 2019-2020 

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar, 2021 

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahwa dalam 2 tahun terakhir di 

Kecamatan Matesih adanya proses kenaikan jumlah kejadian bencana 

longsorlahan, hal ini akan menimbulkan kerugian yang dialami masyarakat. 

Kejadian longsor tersebut juga dipengaruhi kondisi wilayah yang berupa perbukitan 

dan pegunungan serta tingkat curah hujan yang tinggi setiap tahunnya sehingga 

akan  menimbulkan suatu risiko bencana. Risiko bencana merupakan potensi 

kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu 

tertentu (Isa dkk, 2014). Definisi risiko bencana longsor adalah potensi kerugian 

yang dapat menimbulkan korban jiwa serta kerugian harta benda akibat bencana 

longsor. Dalam mengkaji risiko bencana membutuhkan tingkat bahaya (kerawanan) 
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dan kerentanan dari wilayah yang akan dikaji. Langkah yang dilakukan untuk 

membuat kajian ini adalah dengan cara pengolahan data sekunder dari parameter 

longsorlahan seperti curah hujan, geologi, penggunaan lahan, kemiringan lereng, 

dan jenis tanah. Selain itu, parameter yang digunakan juga didukung oleh data rekap 

kejadian longsor di Kecamatan Matesih. Parameter tersebut dapat digunakan untuk 

membuat peta kerawanan longsorlahan dengan cara memberi pembobotan pada tiap 

parameter. Sedangkan untuk membuat peta kerentanan sosial diperlukan data 

kependudukan seperti tingkat kepadatan penduduk, persentase penduduk difabel, 

persentase penduduk rentan, prentase penduduk miskin dan persentase penduduk 

perempuan. Data-data tersebut kemudian diolah guna mengetahui tingkat 

kerentanan sosial terhadap bencana longsorlahan. Tingkat kerawanan dan 

kerentanan akan digunakan untuk menganalisis risiko sosial di wilayah Kecamatan 

Matesih. Analisis yang dilakukan dapat digunakan untuk tingkat kerawanan, 

kerentanan sosial dan tingkat risiko sosial di wilayah tersebut. Alasan-alasan 

tersebut yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk membuat penelitian yang 

berjudul “Analisis Risiko Sosial Bencana Longsorlahan di Kecamatan Matesih 

Kabupaten Karanganyar”. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan 

Matesih ? 

2. Bagaimana tingkat kerentanan sosial  di Kecamatan Matesih terhadap 

bencana longsorlahan ? 

3. Bagaimana tingkat risiko bencana longsorlahan di Kecamatan Matesih ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisis tingkat kerawanan bencana longsorlahan di Kecamatan 

Matesih. 

2. Menganalisis tingkat kerentanan sosial  di Kecamatan Matesih terhadap 

bencana longsorlahan. 

3. Menganalisis tingkat risiko sosial bencana longsorlahan di Kecamatan 

Matesih. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Memberikan informasi terkait dengan risiko sosial terhadap bencana 

longsor di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, 

2. Pengetahuan bagi Pemerintah Kecamatan Matesih dan masyarakat 

bagaimana pentingnya pencegahan daripada memperbaiki. 

3. Sebagai bahan evaluasi dan referensi kepada instansi terkait dalam 

mengantisipasi potensi bencana longsorlahan melalui upaya mitigasi 

bencana. 

4. Menjadikansebuah referensi dimasa yang akan datang tentang penelitian 

kajian longsorlahan 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Bencana  Longsorlahan  

 Bencana alam sering terjadi Indonesia yang mengakibatkan banyak 

kerugian baik secara material maupun korban jiwa, maka akan perlunya kesadaran 

akan pentingnya informasi akan bahaya bencana alam dimasa yang akan datang. 

Dalam kerangka manajemen bencana Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, mendefinisikan bencana sebagai peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
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penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 

non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

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

  Dengan informasi awal mengenai potensi akan bencana alam merupakan 

salah satu cara yang dapat digunakan sebagai media informasi pendidikan dasar 

tanggap bencana bagi masyarakat dengan identifikasi dan memahami aspek 

kerawanan. Karakteristik kerawanan longsor ditentukan oleh keadaan lingkungan 

fisik seperti: iklim, topografi, geologi, jenis tanah, air, penggunaan lahan dan 

aktifitas manusia yang berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kerawanan 

longsor lahan. Dalam pengurangan bencana longsorlahan aspek kerawanan 

merupakan salah satu bagian yang mencakup didalamnya. 

 Longsorlahan (landslide) merupakan suatu bentuk erosi yang pengangkutan 

atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat yang relatif pendek dalam volume 

(jumlah) yang sangat besar. Longsorlahan sering terjadi di wilayah yang memiliki 

topografi yang berbukti – bukti yang berada di daerah tropis basah serta banyak 

terjadi pada musim penghujan,yang berdampak pada terjadinya kerusakan baik 

secara langsung seperti rusaknya pemungkiman masyarakat, rusaknya fasilitas 

publik, lahan petanian maupun menimbulkan korban jiwa, serta berdampak tidak 

langsung, yang menghentikan aktifitas pembangunan dan kegiatan ekonomi di 

daerah bencana serta sekitarnya. 

b. Bahaya (Hazard) 

Bahaya merupakan suatu ancaman yang berasal dari fenomena alam yang 

bersifat ekstrim dapat berakibat buruk atau tidak menyenangkan. Tingkat ancaman 

dapat ditentukan oleh probabilitas lamanya waktu kejadian (periode waktu), tempat 

(lokasi) dan sifatnya ketika peristiwa terjadi. Bahaya alam (Natural hazard) adalah 

probabilitas memiliki potensi kerusakan yang mungkin terjadi dari fenomena alam 

di suatu wilayah (Haryati, 2011). Sedangkan menurut BAKORNAS PB Bahaya 

(hazard) adalah suatau keadaan alam yang menimbulkan potensi terjadinya 

bencana.  

Bahaya bisa berubah menjadi bencana apabila mengakibatkan korban 

jiwa, kehilangan atau kerusakan harta dan lingkungan. Bencana sebagai satu 

kejadian aktual atau suatu ancaman yang potensial dengan istilah sebagai realisasi 

dari bahaya. 
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c. Kerentanan Sosial 

 Winaryo (2007) yang dikaji dalam Hastuti (2017) menyatakan kerentanan 

merupakan kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, politik, budaya, 

dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 

mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, 

mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Berdasarkan 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penangguulangan Bencana (BNPB) tahun 2012, 

kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang 

mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman 

bencana. kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau 

masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidak mampuan dalam 

menghadapi ancaman bencana. kerentanan dapat dibagi ke dalam kerentanan 

ekonomi, kerentanan fisik, kerentanan sosial, dan kerentanan ekologi/lingkungan. 

 Kerentanan adalah kondisi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berakibat meningkatnya 

kerawanan dan komunitas masyarakat dalam menghadapi bahaya bencana. Kondisi 

tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi bencana (hazards) digambarkan dalam 

kerentanan sosial. Kondisi sosial yang rentan tentunya akan menyebabkan dampak 

kerugian yang besar. Kerentanan sosial dihasilkan dari beberapa indikator, meliputi 

: kepadatan penduduk, presentase penduduk difabel, presentase penduduk rentan 

(Usia lanjut dan balita), presentase penduduk miskin, dan presentase penduduk 

wanita. 

 Data yang dibutuhkan dalam analisis kerentanan sosial diperoleh melalui 

Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang 

mempunyai informasi kependudukan suatu daerah sampai ke tingkat kelurahan. 

Indikator tersebut digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan sosial di 

Kecamatan Matesih. Parameter konversi indeks dan persamaannya dapat dilihat di 

bawah ini. 

a. Kepadatan Penduduk 

Semakin padat suatu wilayah maka akan berpengaruh pada kerentanan 

sosial masyarakat. Tingginya kepadatan penduduk menggambarkan 

tingginya peluang jatuhnya korban jiwa maupun harta benda sehingga 

mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Kepadatan penduduk yang 
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tinggi juga akan mempengaruhi proses evakuasi karena membutuhkan 

waktu yang lebih lama. 

b. Rasio Ketergantungan 

Penduduk non-produktif merupakan rasio ketergantungan yang dimaksud 

dalam penelitian ini, yang terdiri dari lansia dan balita karena dianggap lebih 

rentan bila terjadi suatu bencana. Penduduk lanjut usia (lansia) dan usia 

balita (0-14 tahun) merupakan salah satu variabel kerentanan sosial. 

Penduduk lansia dan balita dinilai memiliki kemampuan yang lebih rendah 

saat terjadi sebuah bencana dan dalam proses evakuasi, sehingga penduduk 

lansia dan balita mempunyai ketergantungan pada penduduk usia produktif. 

Penelitian ini menggunakan kategori lansia yang berusia >65 tahun sebagai 

dasar variabel kerentanan sosial, karena pada usia ini bukan merupakan usia 

produktif. 

c. Rasio Jenis Kelamin 

Semakin tinggi rasio jumlah wanita dalam komposisi jumlah penduduk 

menggambarkan kemampuan yang relatif rendah dalam proses evakuasi. 

Kondisi fisik wanita yang secara umum dinilai lebih rendah dibandingkan 

kondisi fisik laki-laki yang mendasari hal tersebut. Dengan alasan tersebut 

maka penduduk wanita akan lebih rentan dibandingkan penduduk laki-laki, 

oleh sebab itu variabel penduduk wanita termasuk dalam kerentanan sosial. 

d. Rasio Penduduk Miskin 

Variabel rasio penduduk miskin dianggap dapat mewakili kerentanan sosial 

penduduk di suatu wilayah. Adanya penduduk yang tergolong miskin 

tentunya akan berpengaruh terhadap bencana yang mengancam. Sebab, 

kemampuan finansial masyarakat juga akan mempengaruhi proses evakuasi 

saat terjadinya bencana dan kemampuan bertahan pasca terjadinya bencana 

(Hapsoro dan Buchori, 2015). 

e. Rasio Penduduk Cacat 

Semakin tingginya jumlah penduduk cacat maka akan berpengaruh terhadap 

kerentanan sosial. Kondisi fisik penduduk cacat yang berbeda dengan 

penduduk normal tentunya akan mengalami kesulitan saat terjadi bencana 

dan saat proses evakuasi. 
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d. Risiko Bencana (Disaster Risk) 

 Risiko bencana merupakan interaksi antara tingkat kerentanan daerah 

dengan ancaman bahaya yang ada. Ancaman bahaya khususnya bahaya alam 

bersifat tetap karena bagian dari dinamika proses alami pembangunan ataupun 

pembentukan roman muka bumi baik dari tenaga internal maupun eksternal 

(Nurjanah, 2013). Sedangkan tingkat kerentanan adalah sekumpulan kondisi dan 

atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan) yang 

berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan 

bencana (Bakornas PB, 2009 dalam Hapsoro dan Buchori, 2016). 

 Berdasarkan potensi ancaman bencana serta tingkat kerentanan yang ada, 

maka dapat diperkirakan risiko bencana yang akan terjadi di wilayah Indonesia 

tergolong tinggi. Risiko bencana pada wilayah Indonesia yang tinggi tersebut 

disebabkan oleh potensi bencana yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut yang 

memang sudah tinggi. Ditambah dengan tingkat kerentanan yang sangat tinggi pula. 

Sementara faktor lain yang mendorong semakin tingginya risiko bencana adalah 

menyangkut pilihan masyarakat (public choice). Banyak penduduk yang memilih 

atau dengan sengaja tinggal di kawasan yang rawan/rentan terhadap bencana 

dengan berbagai alasan seperti kesuburan tanah atau peluang (opportunity) lainnya 

yang dijanjikan oleh lokasi tersebut. Atau karena memang tidak ada kemampuan 

ekonomi untuk memiliki tanah/rumah. 

 Tingkat kesadaran tentang risiko bencana tergantung pada kuantitas- 

kualitas informasi dan perbedaan persepsi orang tentang risiko yang tersedia. 

Orang-orang akan lebih rentan ketika mereka tidak sadar akan bahaya yang 

mengancam kehidupan dan property mereka. Kesadaran akan risiko bervariasi 

antara individu, komunitas dan pemerintah, menurut persepsi mereka masing-

masing. Ini bisa dipengaruhi oleh pengetahuan tentang bahaya serta kerentanan 

serta kurangnya ketersediaan informasi yang akurat dan tepat. 

e. Faktor Penyebab Longsorlahan 

 Menurut Karnawati (2005) terdapat faktor-faktor pengontrol pergerakan 

massa tanah yang mengakibatkan fenomena yang mengkondisikan suatu lereng 

berpotensi untuk bergerak, meskipun pada saat tertentu lereng tersebut masih stabil 

atau belum bergerak/longsor. Lereng yang berpotensi untuk bergerak, apabila ada 

gangguan yang memicu terjadinya gerakan. 
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Karnawati (2005), mengemukakan potensi terjadinya longsorlahan diakibatkan 

oleh faktor-faktor berikut: 

a) Kondisi geomorfologi 

 Kondisi geomorfologi mengidentifiksikan kondisi kemiringan 

lereng. Kondisi geomorfologi Indonesia yang bergunung-gunung maupun 

bukti akan mengakibatkan terbentuknya tingkat kemiringan baik landai 

sampai terjal, akan mengakibatkan munculnya potensi terjadinya 

longsorlahan. Semakin curam kemiringan (sudut kemiringan) suatu lereng, 

akan semakin besar gaya penggerak massa tanah/ batuan penyusun lereng. 

b) Kondisi Geologi 

  Kondisi geologi wilayah Indonesia sangat dinamis diakibatkan oleh 

adanya gerakan Lempeng Australia serta Lempeng Pasifik yang menumbuk 

di bawah Lempeng Benua Eurasia yang menimbulkan meningkatnya 

aktivitas gempa dan gunungapi yang ditandai dengan adanya jalur gempa 

bumi dan gunung api yang sesuai dengan jalur penunjaman lempeng. 

Gerakan tersebut akan memicu bencana gempa bumi yang mengakibat 

pontesi longsor lahan. Dengan munculnya gunung api akan mengakibatkan 

suatu lahan menjadi miring. Bidang perlapisan yang miring searah dengan 

kemiringan lereng, seringkali menjadi bidang lemah tempat meluncurnya 

massa tanah atau batuan. 

c) Kondisi tanah atau batuan penyusun lereng 

   Longsorlahan belum tentu terjadi apabila keadaan tanah ataupun 

batuan penyusun lereng cukup kompak dan kuat, walaupun lerengnya cukup 

curam. Tanah - tanah residual hasi pelapukan batuan yang belum mengalami 

pergerakan (masih insitu) serta tanah kolovial, serta lapisan batu lempung 

jenis smektif, lapisan napal dan serpih seringkali merupakan massa tanah/ 

batuan yang rentan akan mengalami pergerakan, terutama apabila 

kemiringan lapisan batuan searah kemiringan lereng. 

d) Kondisi Iklim 

Kondisi iklim wilayah di Indonesia sangat berperan dalam memicu 

terjadinya longsorlahan. Temperatur dan curah hujan yang tinggi akan 

mangakibatkan terjadinya proses pelapukan batuan pada lereng. Curah 

hujan yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya gerakaan tanah, 
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dikarenakan air hujan mengakibatkan penjenuhan tanah sehingga tekanan 

air untuk merenggangkan ikatan tanah meningkat dan akhirnya massa tanah 

terangkut oleh aliran air dalam lereng. 

e) Kondisi hidrologi lereng 

Kondisi hidrologi lereng merupakan kondisi tata air pada lereng. 

Kondisi hidrologi lereng berperan dalam meningkatkan tekanan hidrostatis 

air sehingga kuat geser tanah/batuan akan sangat berkurang serta gerakan 

tanah terjadi. Lereng yang air tanahnya dangkal ataupun mempunyai akuifer 

menggantung akan sangat mudah mengalami kenaikan tekanan hidrostatis. 

Tidak hanya itu, apabila ada retakan atau kekar maka akan menjadi saluran 

air masuk ke dalam lereng. Air yang semakin banyak masuk melewati 

retakan atau kekar tersebut, hingga tekanan air juga akan semakin 

meningkat. Jalur-jalur retakan ialah bidang dengan kuat geser lemah, maka 

meningkatnya tekanan air akan sangat mudah menggerakkan lereng melalui 

jalur tersebut. 

f)  Lain-lain 

   Aktifitas yang dilakukan manusia tidak dapat dipisahkan dari 

bencana longsorlahan, seperti penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan 

daya dukung lahan, dapat menyebabkan longsorlahan. Sawah, tegal serta 

kolam berpotensi untuk meresapkan air kedalam lereng akan meningkatkan 

tingkat kejenuhan tanah dan tekanan hidrostatis dalam lereng meningkat. 

f. Proses Terjadinya Longsorlahan 

Pergerakan massa tanah, batuan serta bahan rombakan pada lereng terjadi 

akibat oleh 2 faktor yaitu faktor pengontrol mengakibatkan suatu lereng menjadi 

rentan atau siap bergerak yang meliputi kondisi morfologi, geologi, hidrologi, 

iklim, tanah, dan tata guna lahan yang saling berinteraksi sehingga mengakibtakan 

kondisi suatu lereng berpotensi atau mengalami pergerakaan dan akan mengalami 

pergerakan bila terdapat faktor pemicu yang prosesnya mengakibatkan kondisi 

lereng dari kondisi rentan menjadi kondisi benar-benar bergerak setelah mengalami 

kondisi kritis. Gerakannya merupakan proses alam maupun non alam yang dapat 

mengubah kondisi lereng dari rentan menjadi mulai bergerak. Faktor pemicu statis 

(tetap) dan berubah (dinamis). Faktor pemicu dinamis mempunyai dampak yang 

besar akan kejadian longsorlahan seperti curah hujan dan perubahan lahan. Faktor 
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pemicu statis ialah faktor batuan (jenis litologi penyusun dan struktur geologi) serta 

faktor fisik tanah (kedalaman solum tanah, permeabilitas tanah, dan tekstur tanah. 

Seperti gambar 1 berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar  1.1 Proses Terjadinya Gerakan Tanah dan Komponen Penyebabnya 

Sumber : Karnawati, 2005. 

g. Sistem Informasi Geografis 

 Sistem Informasi Geografis merupakan suatu rangkaian kegiatan 

pengumpulan, penataan, pengolahan dan penganalisisan data atau fakta spasial 

sehingga diperoleh suatu informasi spasial untuk dapat menjawab atau 

menyelesaikan suatu masalah yang berada di dalam ruang muka bumi. Sistem 

Informasi Geografis yakni sistem komputer yang mampu menangani tentang 

masalah basisdata spasial maupun basisdata nonspasial. Sistem ini merealisasikan 

lokasi geografi (data spasial) dengan informasi deskripsinya (non-spasial) sehingga 

para penggunanya dalam membuat peta (analog atau digital) dan menganalisis 

informasinya dengan berbagai cara. 

 Terdapat lima tahapan dalam penyusunan Sistem Informasi Geografis yang 

terdiri dari memasukkan data, pengelolaan data, analisis data, keluaran data, dan 

penggunaan data. 

1. Tahap masukan data 

  Data merupakan suatu kumpulan data atau informasi yang 

digunakan untuk kebutuhan analisis. Data yang digunakan biasanya 

berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Sumber data terdiri dari dua yaitu 

data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil 

pengukuran dan observasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dari 

instansi pemerintahan, penelitian sebelumnya, penginderaan jauh dsb. Data 
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primer dan sekunder diolah sehingga dapat diinput (dapat dimasukkan) 

kedalam SIG. Bentuk data yang digunakan untuk menganalisis Sistem 

Informasi Geografis berupa data spasial. Data tersebut dapat berupa data 

vector dan data raster. Untuk data vector memuat informasi titik, garis, dan 

polygon yang tersimpan dalam bentuk koordinat x dan y. Data raster 

merupakan sekumpulan grid/sel/piksel yang memiliki nilai tertentu. Proses 

memasukkan data terdiri dari digitalizing, editing, pembangunan topologi, 

transformasi proyeksi, konversi format data dan pemberian atribut. Keaslian 

atau keakuratan hasil analisis tergantung data yang digunakan supaya hasil 

analisis yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Tahap pengolahan data 

Tahap pengelolaan data dilakukan pada Sistem Informasi 

Geografis berfungsi untuk mengorganisasi data yang telah didapatkan dan 

dimasukkan pada tahap pertama. Organisasi data dilakukan untuk 

memudahkan dalam menganalisis data. Organisasi data dilakukan untuk 

membangun sebuah database berisi data yang digunakan untuk mengkaji 

penelitian. Database merupakan kumpulan data-data berbentuk digital yang 

diinput dalam wadah tertentu dengan karakteristik tertentu. Database yang 

digunakan dalam analisis Sistem Informasi Geografis dikenal dengan 

geodatabase. Geodatabase adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan 

data feature, dataset, raster dataset, tipologi, network dataset, terain dataset 

dsb. 

3. Analisis data 

  Analisis data merupakan tahap inti dalam pengaplikasian Sistem 

Informasi Geografis untuk suatu bidang kajian. Tahapan ini dilakukan untuk 

merancang memprediksi atau simulasi perubahan lingkungan. Teknik yang 

digunakan terdiri dari buffering, skoring, overlay dan klasifikasi. 

a. Buffering  

 Buffering memiliki fungsi untuk membuat polygon baru 

berdasarkan jarak yang telah ditentukan pada suatu garis, titik atau 

polygon. Teknik ini sering digunakan dalam Sistem Informasi 

Geografis. Teknik buffer ini digunakan untuk menentukan kawasan 

rawan bencana. 
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b. Skoring 

 Teknik skoring digunakan untuk berbagai permasalahan lingkungan 

terutama membuat zonasi perencanaan atau daerah rawan terhadap 

bencana. Skoring salah satu bagian dari teknik analisa Sistem Informasi 

Geografis yang bermanfaat untuk memodelkan permasalahan 

lingkungan. Skoring dilakukan untuk memberi nilai pengaruh suatu 

sifat dari parameter terhadap suatu perkiraan kejadian. Selain skoring 

terdapat teknik pembobotan yang dilakukan apabila dianggap faktor 

yang memiliki peran lebih besar daripada parameter lainnya. 

c. Overlay 

 Teknik overlay dilakukan setelah teknik analisis skoring. Overlay 

adalah penggabungan 2 atau lebih data grafis yang memiliki unit 

pemetaan. Didalam overlay akan dihasilkan satuan pemetaan baru. 

Syarat yang harus dipenuhi dalam mengoverlay berupa sistem 

koordinat sama. Beberapa metode untuk teknik overlay terdiri dari 

identity, intersection, union, update, dissolve dan eliminate. 

d. Klasifikasi 

 Klasifikasi digunakan untuk menyederhanakan informasi yang 

dapat ditampilkan pada legenda peta sehingga lebih informative dan 

mudah dipahami para pengguna peta. 

4. Tahap Keluaran Data 

  Tahap keluaran data adalah tahapan yang masuk kedalam dua tahap 

terakhir pada Sistem Informasi Geografis. data yang sudah diolah dan 

dianalisis dapat ditampilkan dan disajikan untuk mempermudah pengguna 

dalam membaca data yang dihasilkan. Proses yang harus dilakukan pada 

tahap ini berupa transformasi skala, generalisasi, dan tampilan perspektif. 

 

1.5.2 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang dilakukan tidak lepas dari adanya penelitian sebelumnya 

yang digunakan sebagai referensi serta menunjang langkah yang akan dilakukan. 

Penelitian sebelumnya dapat menginspirasi sekaligus sebagai pembanding antara 

penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya 
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yang didapatkan dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, prosiding seminar 

nasional, tugas akhir, skripsi, dan laporan penelitian lainnya. Penelitian yang 

dijadikan sebagai referensi dijabarkan dalam Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut, 

terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan 

dilakukan. Perbedaan tersebut terletak pada metode yang digunakan dan hasil yang 

diperoleh. Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki tujuan yang hampir sama 

dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu memetakan daerah memiliki memiliki 

kerawanan, mengidentifikasi kerentanan sosial serta menganalisis tingkat risiko 

sosial bencana longsorlahan di wilayah tersebut. Terdapat 3 penelitian yang 

digunakan sebagai acuan. Penelitian yang dijadikan sebagai penunjang sebagai 

berikut: 

Saputra (2015) yang berjudul “Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor di 

Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng”. Tujuan dari penelitian adalah 

mengetahui tingkat ancaman dan kerentanan bencana longsor guna merumuskan 

strategi pengurangan risiko bencana longsorlahan di Kecamatan Sukasada. 

Penelitian ini mengunakan metode analisis data sekunder, wawancara dan FGD 

yang digunakan untuk mengetahui nilai ketahanan suatu daerah. Hasil yang 

diperoleh berupa ancaman bencana tanah longsor seluas 11.169 hektar atau 69,51% 

dari luas wilayahnya, tingkat kerentanan bencana tanah longsor berkisar dari 

sedang sampai tinggi dan tingkat risiko bencana tanah longsor tergolong sedang 

sampai tinggi yang menghasilakan Strategi yang dapat digunakan dengan mitigasi 

struktural dan mitigasi non struktural dengan melibatkan para ahli khususnya di 

bidang teknik sipil. Persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini meliputi 

persamaan berupa kajian utama dalam penelitian ini berfokus pada risiko di daerah 

penelitian serta data-data sekunder penelitian ini berasal dari intansi-intansi terkait 

lokasi penelitian, sedangkan perbedaannya mengunakan tahap wawancara dalam 

mendapatkan data sedangkan penulis tidak mengunakan tahap wawancara, dan 

mengunakan tingkat kapasitas diperoleh dari hasil diskusi kelompok terfokus 

(focuss group discussion /FGD) dengan  materi  pengkajian  kapasitas  daerah 

berdasarkan Kerangka Aksi Hyogo sedangkan penulis tidak mengunakan kapasitas 

dalam mendapatkan risiko, penulis mengkaitkan antara ancaman dengan 

kerentanan dalam mendapatkan risiko. 

Muawanah (2016) yang berjudul “Analisis Risiko dari Kerentanan Sosial 

dan Ekonomi terhadap Bencana Longsorlahan Di Kecamatan Kandangan 

Kabupaten Temanggung”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 
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sebaran risiko kerentanan sosial ekonomi terhadap bencana longsorlahan serta 

menghubungan kerentanan sosial ekonomi terhadap tingkat kerawanan 

longsorlahan di kecamatan kandangan. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode penelitian kuantitatif – kualitatif disertai survai lapangan. Hasil 

dari penelitian ini adalah Risiko kerentanan sosial didominasi tingkat sedang dan 

rendah yang menunjukkan bahwa tingkat kerentanan risiko sosial cukup baik dan 

risiko kerentanan ekonomi dibagian selatan memiliki tingkat kerentanan rendah, 

namun dibagian utara memiliki tingkat sangat rentan. Persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian ini meliputi berupa persamaan berupa dalam mengkaji risiko 

tanpa melibatkan kapasitas, sedangkan perbedaanya berupa lokasi penelitian, 

kemudian penelitian ini mengunakan metode kuantitatif – kualitatif yang digunakan 

menganalisisi hubungan tingkat kerawanan dengan tingkat kerentanan longsor 

sedangkan penulis hanya mengunakan metode kuantitatif dalam menghubungkan 

tingkat kerawanan dengan kerentanan, dan dalam parameter guna mendapatkan 

hasil kerentanan sosial penelitian ini mengacu pada Giyarsih (2012) sedangkan 

penulis mengacu pada BNPB No.2 Tahun 2012. 

Deriyawan (2020) yang berjudul “Analisis Spasial Risiko Kerentanan 

Sosial Dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir Di Kecamatan 

Langgikima”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui distribusi 

spasial risiko kerentanan sosial terhadap bencana banjir serta mengetahui tingkat 

pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir. Penelitian ini 

mengunakan metode kuesioner, analisis skoring dan overlay union. Hasil dari 

penelitiannya berupa tingkat kerentanan sosial bencana  berkisar dari sedang 

sampai tinggi, adapun kelas kerentanan sedang berada di Desa Lameruru dan  Desa 

Langgikima dengan total skor 11 yang berada pada kelas interval 6,67-13,34 dan 

Kelas tinggi berada pada Desa Sari Mukti dengan total 17, Desa Molore dengan 

total 15, Desa Pariama dengan skor total 17, Poloraindah dengan total skor 21, Desa 

Alenggo dengan total skor 18, yang masuk pada kelas interval >13,34, untuk tingkat 

risiko Kerentanan Sosial memiliki kelas sedang dan tinggi  serta  untuk tingkat 

pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir hanya memiliki 

kelas rendah. Persamaan dan perbedaan dari penelitian ini meliputi persamaan 

berupa dalam mendapatkan  hasil kerentanan sosial mengacu pada  BNPB No.2 

Tahun 2012, dan dalam mengetahui tingkat risiko mengunakan matrik yang 

bersumber pada Australian Geomechanics Society and the Sub-comitee Landslide 

Risk Management. Sedangkan perbedaannya berupa lokasi penelitian, bencana 
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yang dikaji penulis mengkaji bencana longsorlahan sedangkan penelitian ini 

mengkaji bencana banjir, mengunakan metode kualitatif sedangkan penulis 

mengunakan metode kuantitatif, peneitian ini mengunakan tahap wawancara guna 

mengentahui Kesiapsiagaan Masyarakat sedangkan penulis tidak mengunakan 

tahap wawancara, dan dalam mengetahui ancaman parameter yang digunakan 

penelitian ini mengacu pada Rahratmoko (2005) sedangkan penulis mengacu pada 

Hadmoko (2010). 

 Berdasarkan referensi tersebut, terdapat metode yang paling relevan untuk 

mendorong pengerjaan penelitian yang akan dilakukan yaitu metode analisis data 

sekunder dengan pembobotan dan metode kuantitatif. Metode ini dipilih karena 

dapat mempermudah menjawab rumusan masalah dan tujuan yang direncanakan. 

Terdapat kelebihan dari penelitian yang akan dilakukan dimana penelitian ini lebih 

memanfaatkan data sekunder sebagai bahan mengolah data penelitian dan diberikan 

pembobotan sesuai dengan kriteria pembobotan setiap parameter longsorlahan.
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Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Saputra 

(2015) 

Analisis Risiko 

Bencana Tanah 

Longsor di 

Kecamatan 

Sukasada, 

Kabupaten 

Buleleng 

a. Mengetahui tingkat ancaman, tingkat, 

kerentanan dan tingkat kapasitas bencana  

tanah  longsor  di  Kecamatan Sukasada 

b. Merumuskan strategi pengurangan risiko  

bencana tanah longsor di Kecamatan Sukasada 

Analisis data 

sekunder, 

wawancara 

dan FGD 

a. Tingkat ancaman bencana tanah 

longsor di Kecamatan Sukadasa 

tergolong tinggi 

b. Tingkat kerentanan bencana tanah 

longsor tergolong sedang sampai tinggi 

c. Kapasitas bencana di Kecamatan 

Sukadasa bernilai rendah 

d. Tingkat risiko bencana tanah longsor di 

Kecamatan Sukadasa tergolong sedang 

sampai tinggi. Strategi yang dapat 

digunakan adalah dengan mitigasi 

struktural dan mitigasi non struktural 

dengan melibatkan para ahli khususnya 

di bidang teknik sipil 

Muawanah 

(2016) 

Analisis Risiko 

dari Kerentanan 

Sosial dan 

Ekonomi 

terhadap 

Bencana 

Longsorlahan 

Di Kecamatan 

Kandangan 

a. Mengetahui sebaran risiko kerentanan sosial 

ekonomi terhadap bencana longsorlahan di 

Kecamatan Kandangan 

b. Menganalisis hubungan kerentanan sosial 

ekonomi terhadap tingkat kerawanan 

longsorlahan di kecamatan kandangan 

Metode 

penelitian 

kuantitatif – 

kualitatif 

disertai 

survai 

lapangan 

a. Tingkat risiko kerentanan sosial 

ekonomi di Kecamatan Kandangan 

ekonomi . 

b. Risiko kerentanan sosial di Kecamatan 

Kandangan didominasi tingkat sedang 

dan rendah peneliti  

c. Risiko kerentanan ekonomi dibagian 

selatan memiliki tingkat kerentanan 

rendah, namun dibagian utara memiliki 

tingkat sangat rentan. 
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Kabupaten 

Temanggung 

Deriyawan 

(2020) 

Analisis Spasial 

Risiko 

Kerentanan 

Sosial Dan 

Kesiapsiagaan 

Masyarakat 

Terhadap 

Bencana Banjir 

Di Kecamatan 

Langgikima 

a. Mengetahui distribusi spasial risiko kerentanan 

sosial terhadap bencana banjir di Kecamatan 

Langgikima 

b. Mengetahui tingkat pengetahuan kesiapsiagaan 

masyarakat terhadap bencana banjir di 

Kecamatan Langgikima 

metode 

kuesioner, 

analisis 

skoring dan 

overlay 

union 

a. Peta sebaran risiko kerentanan sosial 

terhadap bencana banjir di Kecamatan 

Langgikima terdapat sedang dan tinggi 

b. Tingkat pengetahuan kesiapsiagaan 

masyarakat terhadap bencana banjir di 

Kecamatan Langgikima memiliki satu 

kelas rendah. 

Wahyudi 

(2021) 

Analisis Risiko 

Sosial Bencana 

Longsorlahan 

di Kecamatan 

Matesih 

Kabupaten 

Karanganyar. 

a. Menganalisis tingkat kerawanan bencana 

longsorlahan di wilayah Kecamatan Matesih. 

b. Menganalisis kerentanan sosial di Kecamatan 

Matesih terhadap bencana longsorlahan. 

c. Menganalisis tingkat risiko sosial bencana 

longsorlahan di Kecamatan Matesih. 

Pembobotan, 

metode 

overlay dan 

deskriptif 

kuantitatif 

a. Peta Kerawanan bencana longsorlahan 

di Kecamatan Matesih 

b. Peta Kerentanan bencana longsorlahan 

di Kecamatan Matesih 

c. Peta risiko bencana longsorlahan di 

Kecamatan Matesih. 

Sumber: Pengolahan Data, 2021
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1.6 Kerangka Penelitian 

 Bencana longsorlahan merupakan salah satu bencana yang paling sering 

terjadi di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Matesih 

merupakan Kecamatan yang berada di kaki Gunung Lawu yang memiliki lereng 

bervariasi dari landai hingga curam, sehingga kejadian bencana longsorlahan sering 

terjadi. Kecamatan Matesih miliki 4 desa yang dimana menurut data BPBD yang 

telah diolah, antara tahun 2019 hingga 2020 desa yang memiliki tingkat kerawanan 

longsorlahan yang tinggi meliputi Desa Koripan, Desa Girilayu, Desa Plosorejo dan 

Desa Pablengan. 4 desa tersebut memiliki kejadian longsorlahan tinggi  sehingga 

dapat menimbulkan dampak pada kondisi sosial. 

 Akibat yang ditimbulkan dari bencana longsorlahan di Kecamatan Matesih 

ini perlu adanya upaya penanggulangan baik secara langsung maupun dengan 

pengkajian terlebih dahulu. Sehingga dengan adanya upaya penanggulangan   

akibat yang ditimbulkan dari longsorlahan dapat diminimalisir, terutama pada 

kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Matesih yang terletak di sekitar zona 

rawan longsorlahan. Langkah yang dilakukan untuk membuat kajian ini adalah 

dengan cara pengolahan data sekunder seperti curah hujan, geologi, kemiringan 

lereng, penggunaan lahan, dan jenis tanah. Selain itu, parameter yang digunakan 

juga didukung dengan data rekap kejadian longsor di Kecamatan Matesih. 

 Penelitian ini menitikberatkan pada aspek sosial dikarenakan merupakan 

aspek yang rentan serta mudah terpengaruh setelah bencana terjadi. Aspek 

kerentanan sosial yang terdiri atas faktor kepadatan penduduk ketika terjadi 

bencana di suatu wilayah kepadatan mempengaruhi cepat lambatnya evakuasi, 

faktor presentase penduduk perempuan, presentase penduduk balita dan lansia, 

penduduk miskin dan presentase penduduk difabel yang geraknya terbatas ketika 

terjadi bencana tidak bisa bergerak secara optimal harus dibantu orang lain. 

Interaksi antara tingkat karawanan daerah dengan kerentanan yang ada akan 

menunjukan sebaran risiko sosial serta tingkatan risikonya terhadap bencana 

longsorlahan di Kecamatan Matesih dan untuk mengetahui tingkat risiko sosial 

mengunakan matrik risiko sosial. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

pemerintah maupun penduduk di Kecamatan Matesih agar dapat meminimalisir 

kerugian baik harta benda dan khususnya korban jiwa yang disebabkan oleh 



 

23 

 

bencana longsorlahan. Kerangka penelitian tersebut diringkas dalam Gambar 2 

berikut. 

 

Gambar  1.2 Diagram Kerangka Pikir Penelitian 
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1.7 Batasan Operasional 

 Bencana merupakan suatu kejadian yang menyebabkan kerusakan fisik 

 dalam skala besar (baik infrastruktur, sarana dan prasarana, maupun 

 lingkungan hidup) serta mengancam nyawa manusia dalam jumlah banyak 

 dalam suatu wilayah (Priyono, 2015). 

 Kerawanan merupakan kemungkinan potensi kerugian yang ditimbulkan 

 oleh bahaya di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. 

 Kerentanan merupakan suatu kondisi dari suatu komunitas atau 

 masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi 

 ancaman bencana (BNPB, 2012). 

 Kerentanan sosial merupakan suatu potensi kehilangan atau kerugian 

 pada kelompok sosial, seperti pada kelompok penduduk miskin, wanita 

 hamil,  anak-anak, dan penduduk lansia (Wibowo, 2014). 

 Risiko bencana adalah interaksi antara tingkat kerentanan daerah dengan 

 ancaman bahaya yang ada. 

Longsorlahan adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa 

 batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran yang 

 bergerak kebawah atau keluar lereng (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 

 Bencana Geologi , 2009). 

 Sistem Informasi Geografis adalah Suatu rangkaian kegiatan 

 pengumpulan,  penataan, pengolahan dan penganalisisan data atau fakta 

 spasial sehingga diperoleh informasi spasial untuk dapat menjawab 

 atau menyelesaikan suatu masalah dalam ruang muka bumi. 


