
i 

 

 

PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN TINJOMOYO 

KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG 

TERHADAP UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA 

TANAH LONGSOR 

 

SKRIPSI 
 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) 

 

 

 

Oleh  

Muhamad Roudhotul Ulum 

NIM. 3201412155 

 

 

 

JURUSAN GEOGRAFI  

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 



ii 

 

 



iii 

 

 



iv 

 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang saya tulis pada skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan dari jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya, pendapat atau temuan orang lain dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk 

berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

 

   Semarang,    Mei  2017 

 

   

Muhamad Roudhotul Ulum 

3201412155  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



v 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

Motto 

� “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh 

perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari 

kesalahan-kesalahanmu).” [QS. asy-Syura (42): 30] 

� “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin 

Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan 

memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” [QS. at-Taghabun (64): 11] 

� Betapa sibuknya urusanmu, luangkanlah waktumu untuk berinteraksi 

dengan masyarakat dan memberi manfaat untuk masyarakat sekitarmu  

  

PERSEMBAHAN 

Karya ini saya persembahkan kepada: 

1. Almamater Universitas Negeri Semarang 

2. Kedua Orang Tua Saya M. Sholihul Huda,  Ibu Siti 

Juwariah, Kakak tercinta Nur Fatah serta Istri, Adik 

Tercinta Muhammad Khoirul Muad dan Siti Sa’adah 

3. Keluarga besar Pendidikan Geografi Angkatan 2012 

Universitas Negeri Semarang; 

4. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Asror Patemon 

Gunungpati Semarang; 

5. Teman-teman yang tidak dapat saya sebut satu-persatu, 

yang telah memberikan semangat, kerjasama, dan 

bantuan pada saya demi selesainya skripsi ini. 



vi 

 

PRAKATA 

 Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan 

ridha-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan 

judul “partisipasi masyarakat Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik 

Kota Semarang terhadap upaya penanggulangan bencana tanah longsor”. 

 Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan dan bimbingan 

dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis 

ucapkan banyak terimakasih kepada: 

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan berbagai 

fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi di 

Universitas Negeri Semarang. 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah 

memberikan kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian. 

3. Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si., Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan 

administrasi dalam penyusunan skripsi ini. 

4. Dr. Eva Banowati, M.Si., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan, masukan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 

5.  Dr. Erni Suharini, M.Si.. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan 

bimbingan, masukan dan pengarahan dalam peyusunan skripsi ini. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Geografi yang telah memberikan ilmunya, terimakasih 

atas segala pengajarannya. 



vii 

 

7. Seluruh Staf Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Semarang yang telah membantu. 

8. Rr. Wahyu Nur Handayani, SE.MM, Sekertaris Kelurahan Tinjomoyo beserta 

stafnya yang telah memberikan izin penelitian. 

9. Masyarakat Kelurahan Tinjomoyo terimakasih atas pertisipasinya dalam 

penelitian. 

10. Teman-teman Pendidikan Geografi 2012 terimakasih atas dukungannya dan 

kerjasamanya.  

11. Pengasuh Pondok Pesantren Assalafy Al-Asror KH. Al Mamnukhin Kholid, 

Ustadzah Al Ma’unatul khafidhoh M. Pd.I. dan keluarga ndalem 

12. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Asror Patemon Gunungpati Semarang 

khususnya Pondok Putera kamar 14 angkatan 2017 Kang Sukron Ali, Kang 

Saroful; 

13. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan 

namanya satu-persatu terimaksih. 

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam bidang pendidikan 

lingkungan hidup. 

 

 Semarang, 27  Mei 2017 

 

 

       Penulis 



viii 

 

SARI 

Ulum, Muhamad Roudhotul. 2017. Partisipasi masyarakat Kelurahan 

Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terhadap upaya 

penanggulangan bencana tanah longsor. Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu 

Sosial. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Eva Banowati,M.Si. 

Pembimbing II Dr. Erni Suharini, M.Si. 

Kata Kunci: Partisipasi, Tanah Longsor, Penanggulangan Bencana  

 Secara Topografis Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Tinjomoyo dengan 

kemiringan 25%  dan 37,78% merupakan daerah tinggi dengan  perbukitan 

kelerengan 15-40%, kondisi lereng (0-2%) dan curah hujan yang menapai >3000 

mm/thn. serta pemanfaatan lahan yang ada khususnya pada bagian RW IV dan 

RW V sangat memungkinkan terjadinya longsor.. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahuipartisipasi masyarakat Kelurahan Tinjomoyo terhadap upaya 

penanggulangan Bencana. Menganalisa hambatan dalam upaya  penaggulangan 

bencana tanah longsor di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota 

Semarang. 

 Populasi penelitian ini adalah jumlah KK yang tinggal di Kelurahan 

Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik berjumlah 374 orang. Sampel dalam 

penelitian ini yaitu RT 03 RW IV dan RT 04 RW V berjumlah 37 orang. Teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah proportional random sampling dari 

dengan mengambil 10% dari jumlah populasi. Metode pengumplan data yang 

digunakan adalah angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis 

data penelitian ini menggunakan deskriptif persentase, yakni menggambarkan 

hasil analisis secara deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap 

kawasan bencana tanah longsor sebagai upaya penanggulangan bencana  meliputi 

pra bencana dengan persentase 73% masuk dalam kriteria baik, tanggap darurat 

bencana dengan persentase 77% masuk dalam kriteria baik, dan pasca bencana 

dengan persentase 72% masuk kriteria baik. Secara keseluruhan partisipasi 

masyarakat terhadap kawasan bencana tanah longsor sebagai upaya 

penanggulangan bencana masuk kategori baik dengan persentase 73%.  

Kesimpulan dalam partisipasi masyarakat sudah aktif dilibatkan dalam 

tahapan pra bencana, saat terjadi potensi bencana, tanggap darurat dan pasca 

bencana di kawasan rawan bencana. Tanda partisipasi ditunjukkan melalui peran 

serta masyarakat pada pra bencana berupa keikutsertaan masyarakat dalam 

memberikan informasi dan aspirasi dalam perencanaan kawasan rawan bencana 

berdasarkan kearifan lokal, kepedulian saling menolong sesama melalui bantuan 

sosial, gotong royong dan lain-lain. Sarannya diharapakan masyarakat perlu 

adanya peningkatan partisipasi masyarakat mengenai kawasan bencana longsor 

dalam menanggulanginya. Pihak Badan Penggulangan Bencana Daerah Kota 

Semarang agar memberikan sosialisasi perilaku menjaga lingkungan Serta 

penegakan peraturan dan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar peraturan 

yang telah ditetapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Bencana tanah longsor merupakan salah satu bencana yang sering terjadi 

di Indonesia. Jumlah kejadian tanah longsor semakin meningkat hampir setiap 

tahunnya terutama saat memasuki musim penghujan. Berdasarkan data statistik, 

dalam kurun waktu tahun 2005-2011 tercatat kejadian tanah longsor sebanyak 809 

lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakibatkan jatuhnya 

korban sebanyak 2.484 jiwa (Data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi, 2012). Adapun kejadian tanah longsor paling banyak terjadi di Provinsi 

Jawa Tengah yang tersebar pada beberapa kabupaten dengan tingkat kerentanan 

rendah sampai tinggi. Kejadian tanah longsor di Jawa Tengah yang berhasil 

dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah 

dalam kurun waktu 2010-2016 sebanyak 1.754 kejadian (Data Pusdalov BPBD 

Jawa Tengah, 2016).  

Bencana tanah longsor termasuk bencana geologis, akan tetapi terjadinya 

dipicu oleh faktor hidro-meteorogis. Faktor geologis yang menyebabkan 

Indonesia rawan bencana tanah longsor yaitu letaknya pada pertemuan Lempeng 

Eurasia, Lempeng Indonesia-Australia dan Lempeng Pasifik yang selalu bergerak 

dan menumbuk. Konsekuensi dari tumbukan tersebut yaitu terbentuknya jalur 

gunung api Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, yang bertemu di Indonesia, 

tepatnya di Laut Banda, dan Maluku (Desfandi, 2014:1). Keberadaan jalur gunung 

api ini menyebabkan pada beberapa wilayah Indonesia terbentuk pegunungan dan



2 
 

 
 

perbukitan dengan kemiringan lereng yang landai sampai terjal. Kondisi 

kemiringan lereng yang terjal menyebabkan Indonesia memiliki potensi rawan 

bencana tanah longsor (Arifianti, 2011).  

Peristiwa tanah longsor atau dikenal dengan gerakan masa tanah, batuan 

atau kombinasinya, sering terjadi pada lereng alami atau lereng non alami dan 

sebenarnya merupakan fenomena alam, yang mempengaruhi keseimbangan baru 

akibat adanya gangguan atau faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan 

terjadinya pengurangan kuat geser serta peningkatan regangan geser tanah 

(Suryolelono, 2002). Secara geomorfologi 20,5% wilayah Kota Semarang berada 

pada kondisi yang miring sampai dengan terjal (Kurniawan, 2009:45). Berkenaan 

dengan kondisi geologi dan geomorfologi tersebut, Kota Semarang memiliki 

risiko terhadap bencana longsor. Dalam penelitianya, Kurniawan juga 

mengungkap bahwa 26% wilayah Kota Semarang adalah wilayah rawan bencana 

longsor, dimana sebagian lokasi rawan longsor tersebut (16%), saat ini digunakan 

sebagai pemukiman penduduk. Tujuh (7) dari enam belas (16) kecamatan di Kota 

Semarang memiliki titik-titik rawan longsor. Ketujuh kecamatan tersebut adalah 

Manyaran, Gunungpati, Gajah mungkur, Tembalang, Ngaliyan, Mijen, dan Tugu. 

Kontur tanah di kecamatan-kecamatan tersebut sebagian adalah perbukitan dan 

daerah patahan dengan struktur tanah yang labil (Windraswara, dkk., 2010 :1-2) 

Kelurahan Tinjomoyo salah satu diantara 11 Kelurahan yang berada di Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang yang diwaspadai oleh Pemerintah Kota Semarang 

sebagai kawasan rawan longsor. Menurut Kepala Kelurahan Tinjomoyo terdapat 

tanah longsor di Tinjomoyo diantarasalah satunya RW IV dan RW V. 
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Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) di 

Kelurahan Tinjomoyo pada Tahun 2015 terjadi tanah longsor di RW.IV dengan 

jumlah 5 RT dan jumlah penduduk 915 jiwa. Tanah longsor terjadi di RT.02/04 

dikarenakan talud ambrol pada saat hujan deras. Kemudian tahun 2016 terjadi 4 

lokasi tanah longsor di RW V dengan jumlah 7  RT dan jumlah penduduk 1.729 

jiwa. Tanah longsor terjadi di RT 04, RT 05 tanah longsor terjadi disebabkan 

pohon besar tumbang yang berada di Gombel Lama 

 Secara ketinggian Kelurahan Tinjomoyo dengan kemiringan 25%  dan 

37,78% merupakan daerah perbukitan dengan kelerengan 15-40%  dan kondisi 

lereng (0-2%). Kondisi longsor yang terjadi di RW V yang diakibatkan oleh 

aktifitas manusia berupa penebangan pohon. Daerah ini memang dijadikan salah 

satu daerah penebangan pohon. Secara keseluruhan, karakteristik lokasi yang 

terjadi tanah longsor memiliki kesamaan dengan desa desa di Kecamatan 

Banyumanik khususnya Kelurahan Tinjomoyo. Berdasarkan  data Daerah (BPBD) 

Kota Semarang, curah hujan di Kecamatan Banyumanik juga tergolong tinggi 

dengan rata–rata 2500-3000 mm/th. 

 Selain kondisi fisik yang berpotensi longsor, faktor-faktor yang 

berhubungan dengan manusia juga berpengaruh pada tingkat kerawanan  longsor, 

seperti kejadian longsor yang terjadi di Kelurahan Tinjomoyo yang diakibatkan oleh 

penggunaan lahan. Faktor yang berhungan dengan manusia ini terutama pada 

kontak atau hubungan manusia dengan lingkungannya. Bentuk-bentuk hubungan 

manusia seperti bagaimana pemanfaatan lahan cara-cara pengelolaan lahan 

tersebut.  
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  Salah satu upaya yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat dalam 

meminimalisir tingkat resiko bencana tanah longsor adalah mempersiapkan diri 

dengan memahami dan menerapkan suatu tindakan kesiapsigaan akan datangnya 

bencana tanah longsor agar tindakan masyarakatnya pun lebih kompleks. Banyak 

sistem dan tindakan yang diterapkan dalam upaya kesiapsiagaan terhadap 

terjadinya bencana tanah longsor. Sistem itu berupa sistem identifiksi sumber-

sumber yang tersedia, peringatan dini, tindakan penyelematan, sosialisasi kepada 

masyarakat guna upaya pengkederan terkait masalah kesiaosiagaan bencana, 

berkoordinasi dengan instansi terkait dan masih banyak lagi. Keterlibatan 

masyarakat sangatlah penting karena masyarakat merupakan pihak yang paling 

rentan menjadi korban bencana. Bencana tanah longsor disebabkan oleh beberapa 

hal seperti kurangnya pengetahuan akan pentingnya penanggulangan bencana, 

masalah kemiskinan, dan kerentanan yang bersifat kebijakan seperti tidak adanya 

prosedur tetap yang jelas tentang penanggulangan bencana di daerah rawan 

bencana. Penanggulangan bencana masih sering dipersepsikan sebagai bantuan 

dan pertolongan yang belum dianggap sebagai program penanggulangan atau 

mitigasi yang menyeluruh, yang pelaksanaannya sering bersifat reaktif dan kurang 

konsepsional. Badan-badan yang dilibatkan serta kekuatan dan dukungan yang 

dikerahkan memerlukan penggalakan dan penggiatan setelah atau dekat sebelum 

bencana terjadi untuk dapat secara tepat dan cepat bertindak dalam mengatasi 

ancaman bencana. 

 Daerah di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan  Banyumanik Kota Semarang 

memiliki lereng yang terjal dan curah hujan yang menapai >3000 mm/thn, serta 
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pemanfaatan lahan yang ada khususnya pada bagian RW IV dan RW V sangat 

memungkinkan terjadinya longsor sehingga merupakan daerah rawan potensi 

terjadinya longsoran yang dapat menimbulkan  kerugian baik jiwa maupun materi 

yang besar pada sewaktu–waktu. Untuk itu penelitian mengenai kawasan bahaya 

longsor di Kelurahan Tinjomoyo sangat diperlukan untuk meminimalisasi 

kerugian yang ditimbulkan oleh longsoran.  

Berdasarkan Kementerian PU, korban terbesar dari bencana adalah 

masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana. Masyarakat pula yang secara 

langsung menghadapi bencana. Menurut Zamroni (2011), Lemahnya kapasitas 

warga menjadikan kerentanan semakin tinggi sehingga jika terjadi bencana sekecil 

apapun maka warga akan lebih mudah terperosok dalam ketidakberdayaan. 

Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, daruratm 

dan pasca bencana (PP 21 Tahun 2008). Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya 

untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam tahap pra 

bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Masyarakat yang siap dan waspada 

terhadap bencana dapat mengurangi, mencegah bahkan menghilangkan resiko 

bencana.  

 Mempertimbangkan hal-hal mengenai risiko bencana tanah longsor yang 

cukup besar dampaknya dalam upaya penanggulangan bencana maka sangat 

diperlukan partisipasi dari masyarakat untuk dapat ikut serta dalam upaya 

penanggulangan bencana secara fisik dan non fisik, terutama bencana tanah 

longsor tahun 2015 dan 2016 di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik. 
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Perlu suatu pemahaman dari masyarakat tentang cara menghadapi risiko bencana 

tanah longsor yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan mereka. 

Peningkatan dampak bencana tanah longsor tidak terlepas dari peningkatan 

jumlah penduduk dan aktivitas dari masyarakat dalam mengelola lingkungan, 

sehingga dalam hal ini peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena ini dalam 

sebuah penelitian yang berjudul ”Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tinjomoyo 

Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Terhadap Upaya Penanggulangan 

Bencana Tanah Longsor”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut adalah bagaimana partisipasi 

masyarakat Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 

terhadap upaya penanggulangan bencana tanah longsor? 

1.3.  Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka didapatkan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1. Mengetahui partisipasi masyarakat Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang terhadap upaya penanggulangan bencana tanah 

longsor. 

2. Mengetahui hambatan masyarakat  dalam berpartisipasi terhadap upaya  

penaggulangan bencana tanah longsor di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang. 
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1.4.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat menambah referensi dalam 

bidang ilmu pengetahuan dan turut serta dalam subangsih terhadap 

perkembangan imu Geografi, baik kalangan umum maupun untuk jurusan 

Geografi. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi 

kepada pemerintah Kota Semarang dan pihak yang berkompeten dalam 

pembangunan dan tata ruang di daerah penelitian khususnya pada daerah yang 

tingkat longsornya tinggi.  

1.5.    Batasan Istilah 

Penegasan istilah diperlukan untuk membatasi ruang lingkup 

permasalahan yang diteliti sehingga jelas batas-batasnya. Adapun istilah yang 

perlu dijelaskan antara lain adalah:  

1.5.1. Longsor  

Tanah Longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau 

batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari 

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut. Tanah logsor 

terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. 

(Badan Nasional Penanggulangan Bencana 2010). 

Ancaman bencana tanah longsor sewaktu-waktu dapat terjadi di Kelurahan 

Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik, karena pada tahun 2015 dan 2016 telah 
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terjadi beberapa peristiwa bencana tanah longsor mengakibatkan rumah rusak, 

jalan rusak, dan perkebunan rusak 

1.5.2. Bencana  

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. 

1.5.3. Upaya penanggulangan bencana  

 Upaya penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 

penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencanan, tanggap darurat dan rehabilitasi. 

1.5.4. Mitigasi Bencana 

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 tahun 2008, mitigasi 

bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana. 

1.5.5. Analisis 

Dalam Kamus Besar Indonesia karangan Suharso dan Ana Retnoningsih 

(2005), Analisis adalah penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, 

perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab 

musabab, duduk perkara dan sebagainya).  
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1.5.6. Perilaku 

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang 

mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menangis, 

tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan sebagainya. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud perilaku manusia adalah semua 

kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak 

dapat diamati oleh pihak luar (Notoatmodjo, 2003). 

1.5.7. Partisipasi Masyarakat 

    Menurut Perka BNPB No.11/2014 partisiasi masyarakat adalah proses 

keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan PB secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dari ancaman risiko dan dampak bencana. Aspek peran serta 

masyarakat dalam penelitian ini meliputi pengambilan keputusan, memberikan 

informasi yang benar kepada publik, pengawasan, perencanaan, implementasi, 

dan pemeliharaan program kegiatan pengurangan risiko bencana.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR 

2.1. Deskripsi Teoritis 

2.1.1. Kajian Geografi  

 Geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena–fenomena geosfer 

(atmosfer, lithosfer, hidrosfer, dan antroposfer) dengan menggunakan pendidikan 

keruangan, kelingkungan dan kompleks wilayah. Dari pengertian tersebut, dalam 

penelitian ini berdasarkan ilmu geografi yang menjadi kajiannya adalah partisipasi 

masyarakat Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 

terhadap upaya penanggulangan bencana tanah longsor. 

2.1.2. Bencana 

 Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. Bencana tidak terjadi begitu saja, namun ada faktor kesalahan 

dan kelalaian manusia dalam mengantisipasi alam dan kemungkinan bencana 

yang dapat menimpanya. Masyarakat yang tinggal di lereng gunung curam, 

menghadapi risiko kemungkinan terjadinya tanah longsor (Soehatman dalam Arif, 

2015:1).  

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non
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 alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

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

Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, 

kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian.  

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, 

antara lain: (1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, 

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. (2) 

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, 

epidemi dan wabah penyakit. (3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang 

meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 

2.1.3.  Tanah Longsor 

Tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana yang rawan terjadi di 

berbagai wilayah di Indonesia. Tanah longsor adalah salah satu jenis gerakan 

massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar 

lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (Janah 

dkk, 2012:25). Berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi tanah longsor 

menurut pandangan beberapa ahli.  

Menurut Hardiyatmo (2006:19), tanah longsor adalah gerakan material 

pembentuk lereng yang diakibatkan oleh terjadinya kegagalan geser No.22/2007 
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dijelaskan bahwa tanah longsor merupakan proses perpindahan massa tanah atau 

batuan pembentuk lereng dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga 

terpisah dari massa yang mantap karena pengaruh gravitasi.  

 Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa 

bahan rombakan, tanah atau material laporan, bergerak ke bawah, atau keluar 

lereng. Secara geologis tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi dimana 

terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah 

(Nandi, 2007:6). 

Beberapa badan pemerintah juga memberikan pengertian tentang tanah 

longsor. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), 

tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, 

bahan rombakan, tanah atau material campuran yang bergerak ke bawah atau 

keluar lereng. Adapun Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan menyatakan 

bahwa tanah longsor merupakan suatu produk dari proses gangguan 

keseimbangan lereng yang menyebabkan pergerakan massa tanah dan batuan dari 

tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah.  

Gerakan ini dapat terjadi pada tanah yang hambatan tanah atau batuannya 

lebih kecil dibanding dengan berat massa tanah atau batuan itu sendiri. Tanah 

longsor terjadi jika dipenuhi keadaan, yaitu: (1) lereng cukup curam, (2) terdapat 

bidang peluncur yang kedap air di bawah permukaan tanah, dan (3) terdapat 

cukup air dalam tanah di atas lapisan kedap (bidang luncur) sehingga tanah jenuh 

air.  
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 Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng 

lebih besar dari pada gaya penahan. Gaya penahan pada umumnya dipengaruhi 

oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan daya pendorong 

dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, beban serta berat jenis batuan. 

 Proses terjadinya tanah longsor dapat di jelaskan sebagai berikut: air yang 

meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus 

sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah 

menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan 

luar lereng. 

2.1.4.  Risiko Bencana 

  Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat  bencana 

pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 

sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan 

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Unsur-unsur risiko bencana berupa 

ancaman bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) 

yang dihadapi oleh wilayah tersebut (BNPB, 2012:4). Risiko merupakan fungsi 

dari ancaman, kerentanan, dan kemampuan. Rumus risiko bencana yaitu : 

 

1. Ancaman Bahaya (hazard) 

Dilihat dari  potensi bencana yang  ada,  Indonesia merupakan negara 

dengan potensi bahaya (hazard potency) yang sangat tinggi dan beragam 

baik berupa bencana alam, bencana ulah manusia ataupun kedaruratan 

komplek. Beberapa potensi tersebut  antara  lain  adalah  gempa  bumi,  tsunami,  

letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan 
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hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, angin badai, wabah penyakit, 

kegagalan teknologi dan konflik sosial. Potensi bencana yang ada di Indonesia 

dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama 

(main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard).  

Potensi bahaya utama (main hazard potency) ini dapat dilihat antara lain 

pada peta rawan bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa 

Indonesia adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta kerentanan 

bencana tanah longsor, dan lain-lain. 

2. Kerentanan (vulnerability) 

Kerentanan adalah keadaan atau sifat/perilaku manusia atau masyarakat 

yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. 

Kerentanan ini dapat berupa: 

a. Kerentanan Fisik 

Secara fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya  

tahan  menghadapi bahaya  tertentu,  misalnya:  kekuatan bangunan rumah bagi 

masyarakat yang berada di daerah rawan gempa, adanya tanggul pengaman banjir 

bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya. 

b.   Kerentanan Ekonomi 

Kemampuan ekonomi  suatu  individu  atau  masyarakat sangat 

menentukan  tingkat  kerentanan  terhadap  ancaman  bahaya. Pada  umumnya  

masyarakat  atau  daerah  yang  miskin  atau kurang mampu lebih rentan terhadap 

bahaya, karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk 

melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. 
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c. Kerentanan Sosial 

Kondisi  sosial  masyarakat  juga  mempengaruhi  tingkat kerentanan 

terhadap  ancaman  bahaya.  baik pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang 

risiko bahaya dan  bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian pula       

tingkat kesehatan masyarakat yang rendah juga mengakibatkan rentan 

menghadapi bahaya. 

d. Kerentanan Lingkungan 

Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. 

Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan sulit  air  akan  selalu  

terancam  bahaya  kekeringan. Penduduk yang tinggal di lereng bukit atau 

pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya. 

3. Kapasitas (capacity) 

Kemampuan  di  sini  diartikan  sebagai  kesiapan  masyarakat dalam 

menghadapi bahaya. Kemampuan merupakan kebalikan dari   kerentanan,  

semakin  mampu  masyarakat  menghadapi bahaya maka semakin kecil 

kerentanannya. Kemampuan dapat diukur dari tingkat kesiapan dengan beberapa 

parameter antara lain pengetahuan, kelembagaan, mekanisme kerja dan 

sumberdayanya  Jika di suatu daerah belum mempunyai unsur parameter tersebut 

sama sekali, maka kemampuan masyarakat dalam menghadapi   bencana 

dikatakan masih rendah. 

4. Risiko (Risk) 

Akumulasi  dari  faktor-faktor  bahaya,  kerentanan  dan kemampuan di 

atas, akan dapat memposisikan masyarakat dan daerah yang bersangkutan pada 
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tingkatan risiko yang berbeda. Risiko merupakan fungsi dari bahaya (hazard), 

kerentanan dan kemampuan. Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, 

maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula  

semakin  tinggi  tingkat  kerentanan masyarakat atau  penduduk,  maka  semakin  

tinggi  pula  tingkat  risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat 

kemampuan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya.  

2.1.5. Jenis-Jenis Tanah Longsor 

Ada enam jenis tanah longsor (Rusydy dalam Lutfiana, 2016), yaitu tanah  

longsor translasi, tanah longsor rotasi, pergerakan blok, rayapan tanah, dan aliran 

bahan rombakan. Berikut penjelasannya: 

a.   Longsoran Translasi 

  

  

 

 

 

 

 

    

Gambar 2.1 Longsoran Translasi 

                 Sumber : www.google.co.id 
 
          Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada 

bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. Jadi, pada daerah 

tanah yang landai pun bisa terjadi tanah longsor ini terutama jika berbagai 

penyebab tanah longsor sudah mulai nampak. 
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b.  Longsoran Rotasi 

 
     Gambar 2.2 Longsoran Rotasi 

     Sumber : www.google.co.id 
 

          Longsoran  rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang 

gelincir berbentuk cekung sehingga seringkali terjadi perputaran atau rotasi di 

dalam bidang cekung tersebut. Pada bidang cekung yang terkena longsoran dapat 

menjadi hal yang sangat berbahaya apalagi jika ada pemukiman di atasnya karena 

akan rawa tertimbun dan mengakibatkan korban jiwa. 

 

c.  Pergerakan Blok 

    
       Gambar 2.3 Gerakan Blok 

       Sumber : www.google.co.id 
 

          Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang 

gelincir berbentuk rata. Tanah longsor  ini disebut juga longsoran translasi blok 

batu. Pergerakan blok ini merupakan pergerakan batuan yang ada di dalam tanah 

pada bidang yang datar atau landai. Kondisi ini juga seringkali dinamakan dengan 

longsorann blok batu dengan jumlah batu yang biasanya tidak sedikit. 
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d. Runtuhan Batu 

    
      Gambar 2.4 Runtuhan Batu 

      Sumber : www.google.co.id 
 

          Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material  lain berge

ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hin

menggantung, terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh da

menyebabkan kerusakan yang parah. Jika di bawah tebing ini terdapat pemukim

warga maka akan sangat berbahaya karena material yang jatuh biasanya berupa b

besar yang pasti akan membuat kerusakan pada apa yang dijatuhinya. 

 

e. Rayapan Tanah 

  
       Gambar 2.5 Rayapan Tanah 

          Sumber : www.google.co.id 
 
    Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat.  Jenis 

tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir tidak 
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dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup lama, longsor jenis  rayapan ini bisa 

menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau rumah  miring ke bawah. 

f. Aliran Bahan Rombakan 

 
Gambar 2.6 Aliran Bahan Rombakan  

          Sumber : www.google.co.id 
 

          Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong   oleh 

air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan  tekanan air, 

dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan mampu 

mencapai ratusan meter jauhnya di beberapa tempat bisa  sampai ribuan meter, 

seperti di daerah aliran sungai di sekitar Banyumanik. 

2.1.6.  Faktor Penyebab Tanah Longsor 

   Setiap adanya bencana, tidak terjadi secara tiba-tiba, terdapat penyebab 

yang melatarbelakangi terjadinya bencana tersebut. Begitu pula dengan bencana 

tanah longsor, terdapat penyebab yang melatarbelakangi terjadinya bencana tanah 

longsor. Secara umum, faktor penyebab tanah longsor dapat dipengaruhi oleh 

kondisi geologi, hidrologi, topografi, iklim, perubahan cuaca, dan aktivitas 

manusia. Faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi stabilitas lereng yang dapat 

mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Sebab alami yang mempengaruhi 

kestabilan lereng, seperti hujan lebat dan lereng yang curam. Adapun sebab yang 
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terkait dengan aktivitas manusia, seperti penggalian dan pemotongan kaki lereng 

untuk keperluan pembangunan jalan dan permukiman. Faktor penyebab terjal 

ketinggian, curah hujan, jenis tanah dan penggunaan lahan (Hardiyatmo, 2006:2-

7). 

  Faktor penyebab tanah longsor dapat dibedakan menjadi yaitu faktor 

pendorong dan faktor pemicu (Lu’lua, 2016 : 11). Faktor pendorong yaitu faktor-

faktor yang berasal dari tanah, yang menyebabkan terjadinya tanah longsor. 

Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan material tanah 

bergerak. 

1.  Faktor Pendorong  

  Faktor pendorong yaitu faktor-faktor yang berasal dari tanah, yang 

menyebabkan terjadinya tanah longsor. 

a.  Kemiringan Lereng 

Kemiringan lereng terjadi akibat perubahan permukaan bumi di berbagai 

tempat yang disebabkan oleh daya-daya eksogen dan gaya-gaya endogen yang 

terjadi sehingga mengakibatkan perbedaan letak ketinggian. Kemiringan lereng 

dinyatakan dalam derajat atau persen. Semakin curam lereng, maka akan 

memperbesar jumlah aliran permukaan, kecepatan aliran permukaan, dan energy 

angkut aliran permukaan menurut (Arsyad dalam Lutfiana, 2016:24). Faktor-

faktor lain yang mendukung adalah kondisi batuan dan  tanah penyusun lereng, 

struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada 

lereng tersebut. 
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b.  Kondisi Geologi 

Kondisi geologi adalah kondisi yang menggambarkan mengenai asal, 

struktur, komposisi, dan sejarah suatu wilayah (Whitten dan Brooks, 1972:204). 

Kondisi geologi yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor adalah struktur 

geologi, sifat batuan, hilangnya perekat tanah karena proses alami (pelarutan) dan 

gempa. Struktur geologi yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor adalah 

kontak batuan dasar dengan pelapukan batuan, retakan/rekahan, perlapisan batuan 

dan patahan.  Zona patahan merupakan zona lemah yang mengakibatkan kekuatan 

batuan berkurang sehingga menimbulkan banyak retakan yang memudahkan air 

meresap. 

c.  Jenis Tanah  

Jenis tanah sangat menentukan terhadap potensi erosi dan longsor. Tanah 

yang gembur karena air masuk ke dalam penampang tanah dengan mudah, akan 

lebih berpotensi longsor disbanding dengan tanah yang padat seperti tanah 

bertekstur liat. Hal ini dapat terlihat juga dari kepekaan erosi tanah. Nilai 

kepekaan erosi tanah (K) menunjukkan mudah atau tidaknya tanah mengalami 

erosi, ditentukan oleh sifat fisik dan kimia tanah. Kedalaman atau solum , tekstur, 

dan struktur tanah menentukan besar kecilnya air limpasan permukaan dan laju 

penjenuhan tanah oleh air. Pada tanah bersolum dalam (>90 cm), stuktur gembur, 

dan penutupan lahan rapat, sebagian besar air hujan terinfiltrasi ke dalam tanah 

dan hanya sebagian kecil yang menjadi air limpasan permukaan. Sebaliknya, pada 

tanah bersolum dangkal, struktur padat, dan penutupan lahan kurang rapat, hanya 
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sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi dan sebagian besar menjadi aliran 

permukaan. (Litbang Departemen Pertanian, 2006). 

2.   Faktor Pemicu 

                  Faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan material tanah bergerak di 

suatu wilayah. 

a.  Curah Hujan 

Curah hujan adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat 

yang datar, tidak menguap, tidak meresap,dan tidak mengalir. Curah hujan 

merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya tanah longsor. Air hujan yang telah 

meresap ke dalam tanah, akan tertahan oleh batuan yang lebih kompakdan lebih 

kedap air. Tingginya curah hujan, mengakibatkan debit air yang tertahan semakin 

meningkat dan menekan butiran-butiran tanah, pada akhirnya mendorong tanah 

untuk bergerak longsor. Jadi, semakin tinggi curah hujan di suatu wilayah, maka 

akan semakin tinggi, wilayah tersebut berpotensi terjadi tanah longsor.  

b.  Penggunaan Lahan 

 Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan 

alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya, 

misalnya pemukiman, persawahan, dan lain-lain.  Penggunaan lahan merupakan 

salah satu faktor pemicu terjadinya tanah longsor. Apabila di daerah yang 

berpotensi terjadi tanah longsor, penggunaan lahannya beralih fungsi dari hutan 

menjadi ladang atau sawah, akan menjadi berbahaya, karena proses penyuburan 

sawah atau ladang, akan semakin menggemburkan tanah. Tanah yang 
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digemburkan akan semakin lembek dan mudah pecah, pada akhirnya akan 

membuat tanah menjadi mudah longsor.  

c.   Penggundulan hutan 

Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif gundul 

dimana pengikatan air tanah sangat kurang. 

d.   Daerah pembuangan sampah 

Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan sampah dalam 

jumlah banyak dapat mengakibatkan tanah longsor apalagi  ditambah dengan 

guyuran hujan, seperti yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

Leuwigajah di Cimahi. Bencana ini  menyebabkan sekitar 120 orang lebih 

meninggal. 

2.1.7.  Upaya Pencegahan Tanah Longsor 

 Upaya pencegahan  tanah longsor diantaranya, (1) Jangan membuat kolam 

ataupun membuka lahan persawahan pada lereng bagian atas dekat pemukiman 

warga. (2) Buatlah sengkedan atau terasering pada lereng yang terjal sebelum 

membangun pemukiman baru, (3) Jangan memotong tebing jalan menjadi tegak, 

(4) Jangan membangun rumah di bawah tebing dan di tepi sungai yang rawan 

akan bencana erosi, (5) Jangan menebang pohon di lereng, (6) Mengenali kondisi 

daerah tempat tinggal, apakah memiliki kerentanan terjadi longsor. Jika tempat 

tinggal berpotensi longsor ada baiknya kita menghindar, (7) Memperbaiki Tata air 

dan tata guna lahan di daerah lereng, (8) Jangan lakukan penggundulan hutan, (9) 

Tanami daerah lereng dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam (akar 

tunggang), (10) Tutup retakan-retakan yang timbul di atas tebing dengan material 
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lempung untuk mencegah air masuk kedalam tanah, (11) Selalu waspada pada sat 

musim hujan terutama pada saat curah hujan yang tinggi dalam waktu lama, (12) 

Waspada terhadap mata air/rembesan dan kejadian longsor skala kecil di 

sepanjang lereng. 

2.1.8. Karakteristik Tingkat Kerentanan Longsor Lahan  

1. Kemiringan Lereng  

  Penilaian didasarkan pada konsep gravitasi bumi bahwa semakin datar 

lereng maka gaya gravitasi akan semakin efektif dalam mengikat material, pada 

lereng yang miring hingga terjal akan terjadi resultan gaya akibat adanya gaya 

gravitasi dengan daya geser. Kemiringan lereng juga berpengaruh terhadap 

gerakan air permukaan dan kelulusan air dalam tanah (PSBA, 2001).  

Kemiringan lereng mempunyai pengaruh besar terhadap kejadian longsor 

lahan berpotensi daerah tersebut untuk terjadi longsor lahan. Di samping itu 

kemiringan,hujan ketahanan tanah ini semakin menurun seiring meningkatkan 

kadar air dalam masa tanah. Penurunan ini terjadi akibat dari pengembanganya 

volume tanah oleh air (Hilmawan, 1994 dalam Tim PSBA, 2001). 

Kedalaman tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman yaitu kedalaman 

sampai pada lapisan yang tidak dapat ditembus oleh akar tanaman. Lapisan 

tersebut dapat berupa lapisan padas keras (hard pan), padas liat (clay pan), padas 

rapuh (fragi-pan) atau lapisan philintite (Sitanala Arsyad, 2010: 337).  

2. Permeabilitas tanah  

Permeabilitas tanah merupakan kecepatan masuknya air masuk ke dalam 

tanah. Air yang masuk ke dalam tanah akan mengurangi gesekan dalam tanah 
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(soil internal friction) sehingga akan mempengaruhi tingkat kerentanan longsor 

lahan (Subagya 1996: 35). 

Permeabilitas tanah ditentukan dengan dasar hukum kecepatan aliran 

rembesan oleh Darcy. Kecepatan aliran berbanding lurus dengan gradient hidrolis 

dan koefisien permeabilitas. Nilai koefisien permeabilitas tergantung dari jenis 

dan kerapatan tanah (Sudarsono, 1987 dalam Selvana 2001: 62). 

3. Tingkat pelapukan batuan  

Batuan yang sudah lapuk merupakan material yang tidak stabil sehingga 

dengan sedikit pengaruh gerakan akan menyebabkan terjadinya geseran posisi, 

pada kondisi batuan yang mempunyai ketebalan tinggi, gerakan yang terjadi akan 

mempunyai akibat yang lebih besar dan lebih luas. Semakin lanjut pelapukan 

batuan maka akan semakin tinggi tingkat kerentanan terjadinya geseran longsoran 

(PSBA, 2001) 

Mudah tidaknya batuan terganggu oleh kekuatan dari luar ditunjukkan 

oleh pelapukannya. Semakin lanjut pelapukan batuan maka semakin rentan 

mengalami longsor lahan. Tingkat pelapukan batuan dapat diperoleh dengan 

pengukuran langsung di lapangan (Subagya, 1996: 33).  

4.   Penggunaan lahan  

Menurut Selvana (2001: 62), penggunaan lahan dimaksudkan berbagai 

campur tangan manusia di dalam memanfaatkan sumber daya alam guna 

kesejahteraan hidup manusia. Memanfaatkan sumber daya alam, dalam hal ini 

khususnya lahan manusia seringkali hanya menekankan pada segi pendapatan 

tanpa memperhatikan tindakan budidaya. Wujud dari pemanfaatan lahan dan 
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pengelolaan tanah dimaksud, seperti penterasan, pencangkulan, penebangan kayu 

pada lereng dengan kemiringan tertentu dengan tidak mengikutsertakan kaidah 

konservasi tanah dan air. Akibat kegiatan tersebut, menimbulkan masalah baru 

seperti longsor lahan.  

Penggunaan lahan merupakan bentuk campur tangan manusia dalam 

memanfaatkan sumber daya alam guna kesejahteraan hidupnya. Kegiatan ini 

seringkali hanya menekankan pada aspek ekonomi dan kurang peduli pada aspek 

lingkungan terutama pada kemungkinan terjadinya bencana sebagai dampak 

pengelolaan yang keliru (PSBA, 2001). 

5.  Kerapatan Vegerasi 

 Menurut Selvana 2001: 63, kerapatan vegetasi adalah tingkat kerapatan 

tanaman dilihat dari jarak tanaman maupun kerapatan tajuk daun. Lahan yang 

tertutup rapat oleh vegetasi maka kurang memberikan kesempatan kepada sinar 

matahari untuk mencapai permukaan tanah sehingga pelapukan fisik terhambat, 

sedangkan kaitan terhalangnya air hujan untuk lanngsung mencapai permukaan 

adalah terbentuknya siklus yang baik sehingga permukaan air yang mengalir 

sebagai air tanah, air permukaan dan kelembaban tanahnya terjadi secara alami. 

Sebaliknya pada lahan dengan kerapatan vegetasi jarang kesempatan sinar 

matahari dan air hujan mencapai permukaan tanah sangat besar sehingga semakin 

intensifnya proses pelapukan dan mendukung terjadinya longsor lahan.  
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Tabel 2.1 : Kriteria Parameter Kerentanan Longsor Lahan  

Kelas  Kerentanan Parameter Kerentanan Longsor Lahan 

I 
Sangat 

Rendah 

Kemiringan lereng 0-8%, tekstur geluh, permeabilitas 

cepat > 12,5 cm/jam, solum sangat tipis ≤ 25 cm, 

pelapukan batuan ringan batuan belum mengalami 

perubahan warna dan perubahan baru terjadi di 

permukaan batuan, tanpa-sangat sedikit dinding terjal, 

penggunaan lahan hutan sejenis, vegetasi rapat 75-

100%, struktural perlapisan sangat baik horizontal, 

pada medan datar (0-3%), drainase luar baik dengan 

topografi terjal, kepadatan aliran sangat rapat dan 

kondisi vegetasi sangat rapat, drainase luar baik  

II Rendah 

Kemiringan lereng > 8-15%, tekstur geluh lempungan, 

permeabilitas agak cepat 6,25-12,5 cm/jam, solum 

tipis 25-50 cm, pelapukan batuan sedang dan 

perubahan warna baru terjadi dipermukaan batuan, 

tanpa-sedikit dinding terjal, penggunaan lahan hutan 

sejenis, vegetasi cepat 50-74%, struktur perlapisan 

sangat baik horozontal, pada medan datar (0-3%, 

drainase luar baik dengan topografi terjal, kepadatan 

aliran sangat rapat dan drainase dalam baik  

III Sedang 

Kemiringan lereng > 15-25, tekstur geluh pasiran, 

permeabilitas agak sedang 2-6,5 cm/jam, solum 

sedang > 50-90 cm, pelapukan batuan lanjut batuan 

mengalami perubahan warna dan setengah massa 

batuan berubah menjadi tanah, perubahan warna 

menembus batuan cukup dalam tetapi batuan asli 

masih ada, kondisi dinding terjal sedang, penggunaan 

lahan perkebunan, vegetasi sedang 25-50%, struktur 

perlapisan batuan sedang tidak berstruktur, pada 

medan curam (20%), miring pada medan 

bergelombang (18-14%),drainase luar agak buruk 

dengan tografi miring, kepadatan aliran agak rapat dan 

kondisi vegetasi rapat, drainase dalam agak buruk  

IV Tinggi 

Kemiringan lereng > 25-40%, tekstur lempung 

pasiran, lempung dalam, permeabilitas agak lambat 

0,5-2 cm/jam, solum tebal > 90-120 cm, pelapukan 

batuan sangat lanjut seluruh massa batuan 

terdekomposisi dan berubah luarnya menjadi tanah, 

tetapi susunan batuan asal masih bertahan, kondisi 

dinding terjal banyak,  

Sumber: Selvana, 2001: 98 
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2.1.9. Mitigasi bencana 

 Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana (Peraturan Pemerintah Nomor 21 

tahun 2008). 

 Kustono Alvin Majid (2015:24) dalam bukunya yang berjudul Tanah 

Longsor dan Antisipasinya, mitigasi bencana tanah longsor berarti segala sesuatu 

untuk meminimalisasi akibat terjadinnya tanah longsor. Mitigasi adalah segala 

usaha untuk meminimalisasi akibat terjadinnya suatu bencana pada saat terjadi 

maupun pasca bencana, yang dalam hal ini dilakukan baik dalam skala lokal, 

nasional, maupun regional. Mitigasi bencana sesungguhnya berkaitan dengan 

siklus penanggulangan bencana berupa upaya penanganan sebelum terjadinya 

bencana. Upaya-upaya yang dilakukan bertujuan untuk meminimalisir dampak 

bencana, baik usaha-usaha untuk mengurangi korban harta benda maupun jiwa 

melalui kegiatan penyuluhan, seminar, dan pembangunan infrastruktur. 

 Mitigasi bencana yang merupakan bagian dari manajemen penanganan 

bencana, menjadi salah satu tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam 

rangka pemberian rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana yang 

mungkin dapat terjadi. Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu (1) 

Tersedia informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana, (2) 

Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam 

menghadapi bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana, (3) Mengetahui 

apa yang perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri 
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jika bencana timbul, (4) Pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk 

mengurangi ancaman bencana. Kebijakan dan Strategi mitigasi bencana antara 

lain: 

1. Kebijakan 

 Upaya mitigasi bencana perlu membangun persepsi yang sama bagi semua 

pihak baik jajaran aparat pemerintah maupun segenap unsur masyarakat yang 

ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman umum, petunjuk pelaksanaan dan 

prosedur tetap yang dikeluarkan oleh instansi yang bersangkutan sesuai dengan 

bidang tugas unit masing-masing, yaitu: (1) Pelaksanaan mitigasi bencana 

dilaksanakan secara terpadu terkoordinir  yang melibatkan seluruh potensi 

pemerintah dan masyaraka, (2) Upaya preventif harus diutamakan agar kerusakan 

dan korban jiwa dapat  diminimalkan, (3) Penggalangan kekuatan melalui 

kerjasama dengan semua pihak, melalui pemberdayaan masyarakat serta 

kampanye. 

2. Strategi 

a. Pemetaan 

 Pemetaan daerah rawan bencana sangat diperlukan, saat ini berbagai 

sektor telah mengembangkan peta rawan bencana. Peta rawan bencana tersebut 

sangat berguna bagi pengambil keputusan terutarna dalam antisipasi kejadian 

bencana alam Meskipun demikian sampai saat ini penggunaan peta ini belum 

dioptimalkan. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain: (1) Belum 

seluruh wilayah di Indonesia telah dipetakan, (2) Peta yang dihasilkan belum 

tersosialisasi dengan baik, (3) Peta bencana belum terintegrasi, (4) Peta bencana 
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yang dibuat memakai peta dasar yang berbeda beda sehingga menyulitkan dalam 

proses integrasinya. 

b. Pemantauan 

 Tingkat kerawanan secara dini perlu diketahui, agar dapat dilakukan 

antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana, sehingga akan dengan mudah 

melakukan penyelamatan. Pemantauan di daerah vital dan strategic secara jasa 

dan ekonomi dilakukan di beberapa kawasan rawan bencana. 

c. Penyebaran informasi 

 Penyebaran informasi dilakukan antara lain dengan cara: memberikan 

poster dan leaflet kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Propinsi seluruh 

Indonesia yang rawan bencana, tentang tata cara mengenali, mencegah dan 

penanganan bencana. Memberikan informasi ke media cetak dan etektronik 

tentang kebencanaan adalah salah satu cara penyebaran informasi dengan tujuan 

meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi di suatu kawasan tertentu. 

Koordinasi pemerintah daerah dalam hal penyebaran informasi diperlukan 

mengingat Indonesia sangat luas. 

d. Sosialisasi dan penyuluhan 

 Sosialisasi dan penyuluhan tentang segala aspek kebencanaan kepada 

Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATKOR-LAK PB), 

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK PB), dan masyarakat 

bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan menghadapi bencana jika 

sewaktu-waktu terjadi. Hal penting yang perlu diketahui masyarakat dan 

Pernenntah Daerah ialah mengenai hidup harmonis dengan alam di daerah 
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bencana, apa yang perlu dilakukan dan dihindarkan di daerah rawan bencana, dan 

mengetahui cara menyelamatkan diri jika terjadi bencana. 

e. Pelatihan dan pendidikan 

 Pelatihan difokuskan kepada tata cara pengungsian dan penyelamatan jika 

terjadi bencana. Tujuan latihan lebih ditekankan pada alur informasi dan petugas 

lapangan, pejabat teknis, Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana, 

Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan masyarakat sampai ke tingkat 

pengungsian dan penyelamatan korban bencana. Dengan pelatihan ini terbentuk 

kesiagaan tinggi dalam menghadapi bencana. 

f. Peringatan dini 

 Peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil 

pengamatan secara bekelanjutan di suatu daerah rawan dengan tujuan agar 

persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu 

terjadi bencana. Peringatan dini tersebut disosialisasikan kepada masyarakat 

melalui pemerintah daerah dengan tujuan memberikan kesadaran masyarakat 

dalam menghindarkan diri dari bencana. Peringatan dini dan basil pemantauan 

daerah rawan bencana berupa saran teknis dapat berupa antana lain pengalihan 

jalur jalan (sementara atau seterusnya), pengungsian dan atau relokasi, dan saran 

penanganan lainnya. 

2.1.10. Penanggulangan Bencana 

a. Pengertian Penanggulangan Bencana 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana pasal 1, menyebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah 
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serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 

rehabilitasi.  

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang 

Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah,  

menyebutkan bahwa penanggulangan bencana adalah segala upaya dan kegiatan 

yang dilakukan, meliputi langkah-langkah pencegahan, peringatan dini, mitigasi 

(penjinakan) dan kesiapsiagaan pada saat sebelum terjadi bencana, pencarian, 

pertolongan, penyelamatan dan pemberian bantuan pada saat terjadi bencana, serta 

rehabilitasi mental, rehabilitasi dan atau rekonstruksi sarana prasarana 

umum/sosial pada saat setelah terjadi bencana.  

Berdasarkan kedua definisi penanggulangan bencana diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya dan 

kegiatan yang dilakukan, meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, 

sistem peringatan dini, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

b. Prinsip-Prinsip Penanggulangan Bencana 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana Pasal 3, menyebutkan sejumlah prinsip penanggulangan 

bencana, yaitu: 

1) Cepat dan tepat. 

2) Prioritas. 

3) Koordinasi dan keterpaduan. 
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4) Berdaya guna dan berhasil guna. 

5) Transparansi dan akuntabilitas.  

6) Kemitraan. 

7) Pemberdayaan. 

8) Nondiskriminatif. 

9) Nonproletisi. 

c. Tahapan Penanggulangan Bencana 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana Pasal 33, menyebutkan bahwa penyelenggaraan 

penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap, meliputi: prabencana, saat 

tanggap darurat, dan pascabencana. 

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 

Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 

menjelaskan bahwa berbagai upaya penanggulangan bencana dilakukan 

berdasarkan perkiraan ancaman bahaya yang akan terjadi dan kemungkinan 

dampak yang ditimbulkan. Adapun tindakan penanggulangan bencana adalah 

sebagai berikut: 

1) Pencegahan dan mitigasi. 

Upaya atau kegiatan dalam rangka pencegahan dan mitigasi yang 

dilakukan bertujuan untuk menghindari terjadinya bencana serta mengurangi 

risiko yang ditimbulkan oleh bencana. 

 



34 
 

 
 

2) Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya 

bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, kerugian harta benda dan 

berubahnya tata kehidupan masyarakat. Upaya kesiapsiagaan dilakukan pada 

sat bencana mulai teridentifikasi akan terjadi. 

3) Tanggap darurat 

Tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pengerahan 

pertolongan untuk membantu masyarakat yang tertimpa bencana, guna 

menghindari bertambahnya korban jiwa. 

4) Pemulihan 

Tahap pemulihan meliputi tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya yang 

dilakukan pada tahap rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah 

yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih 

baik, agar kehidupan dan penghidupan masyarakat berjalan baik. Sedangkan 

tahap rekonstruksi merupakan tahap membangun kembali sarana dan 

prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang 

Pedoman Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah,  

menjelaskan bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara konsepsional 

dan terpadu oleh semua unsur terkait pada tahap sebelum, pada saat maupun 

sesudah terjadinya bencana, sebagai berikut: 

1) Tahap sebelum terjadi bencana, berupa kegiatan peringatan dini, pencegahan, 

penjinakan dan kesiapsiagaan masyarakat serta Aparat Pemerintah sehingga 
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korban manusia, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan dapat 

diperkecil. 

2) Tahap saat terjadi bencana, dilakukan mulai dari mencari, menolong dan 

menyelamatkan serta memberikan santunan/bantuan kepada korban bencana 

tanpa perlakuan yang diskriminatif. 

3) Tahap sesudah bencana, adalah melakukan rehabilitasi dan atau trekonstruksi 

sarana-prasarana sosial dan fasilitas umum, memulihkan kembali kegiatan 

pemerintahan dan roda perekonomian, sehingga kehidupan masyarakat 

kembali normal dan lebih baik. 

2.1.11.  Manajemen Bencana  

 Manajemen bencana adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk 

menanggulangi semua kejadian bencana secara cepat, tepat , dan akurat untuk 

untuk menekan korban dan kerugian yang ditimbulkan Ramli (dalam Kurniasari, 

2016:40). Sebagaiman yang dedifinisikan pula dalam Undang Undang  No.24 

Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan Penanggulanagn 

Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan perencanaan bencana, 

tanggap darurat dan rehabilitasi. Rangakain tersebut biasanya dikenal sebagai 

siklus manajemen bencana seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan 

penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana. 

2.1.12. Tahapan Manajemen Bencana 

 Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan 

untuk mengelola bencana dengan baik dan aman. Menurut Peraturan Kepala 
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BNPB no. 4 Tahun 2008. Pada dasarnya penyelenggaraan manajemen bencana 

adalah 3 (tiga) tahapan yakni: 

1. Pra Bencana 

- Situasi yang tidak terjadi bencana (pencegahan dan mitigasi) 

- Situasi terdapat potensi bencana (kesiapsiagaan) 

2. Saat tanggap darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana 

(tanggap darurat) 

3. Pasca bencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana 

(pemulihan). 

2.1.13. Partisipasi 

a. Pengertian Partisipasi 

Partisipasi adalah suatu bentuk keterlibatan  dan keikutsertaan secara aktif 

dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam maupun dari luar dalam 

keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup pengambilan 

keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, 

pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai (Mardikanto & 

Soebiato, 2013:82). 

Sastrodipoetra dalam Rangga (2016:45) menyatakan partisipasi adalah 

keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesedaran dan tanggung jawab 

terhadap kepentingan kelompok atau kepentingan bersama. Rasa tanggungjawab 

terhadap kepentingan bersama menjadi faktor keterlibatan. 

Pidarta dalam Rangga (2016:50) menyatakan bahwa partisipasi adalah 

pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat 
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berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala 

kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang 

dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala 

keterlibatan. 

Koentjaraningrat dalam Rangga (2016:36) terdapat dua pengertian 

mengenai partisipasi, yakni: pertama, partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat 

dalam aktivitas-aktivitas dalam proyek-proyek pembangunan khusus; dan kedua, 

partisipasi sebagai individu diluar aktivitas dalam pembangunan. Partisipasi 

diartiakan sebagai keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam suatu 

pembangunan. 

Pengertian partisipasi dalam penelitian ini adalah suatu wujud dari peran 

serta seseorang/masyarakat Kelurahan Sekaran dalam aktivitas berupa 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan pengembangan 

Unnes sebagai Universitas Konservasi. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, 

jasa, ataupun dalam bentuk materi baik secara langsung maupun secara tidak 

langsung. 

b. Syarat Terjadinya Partisipasi 

Keit Davis dan Newstrom dalam Rangga (2016:29) bahwa ada beberapa 

syarat terjadinya partisipasi adalah sebagai berikut. 

1) Waktu yang cukup untuk berpartisipasi. 

Maksudnya adalah harus ada waktu yang cukup untuk berpatisipasi 

sebelum diperlukan tindakan, sehingga dapat mengurangi partisipasi yang 

tidak tepat apabila dalam situasi darurat. 



38 
 

 
 

2) Keuntungan yang lebih besar dari pada kerugiannya 

Artinya kemungkinan mendapat keuntungan sebaiknya lebih besar dari 

pada kerugian yang diperoleh. 

3) Relavan dengan kepentingan seseorang/masyarakat 

Artinya bidang garapan partisipasi haruslah relavan dan menarik bagi 

seseorang/masyarakat. 

4) Kemampuan seseorang/masyarakat  

Artinya seseorang atau masyarakat hendaknya mempunyai pengetahuan 

seperti kecerdasan dan pengetahuan untuk berpartisipasi. 

5) Kemampuan berkumunikasi timbal balik  

Maksudnya seseorang atau masyarakat haruslah mampu berkumunikasi 

timbal balik untuk berbicara dengan bahasa yang benar dengan orang lain. 

6) Tidak timbul perasaan terancam bagi kedua belah pihak 

Artinya masing-masing pihak seharusnya tidak merasa bahwa posisinya 

terancam oleh partisipasi. 

Syarat terjadinya partisipasi dalam penelitian ini yaitu adanya waktu yang 

cukup untuk berpartisipasi, adanya keuntungan yang diperoleh, relavan dengan 

kepentingan masyarakat, dan adanya pengetahuan yang cukup untuk 

berpartisipasi, seta tidak timbulnya perasaan terancam masing-masing pihak 

apabila masyarakat berpartisipasi. 

c. Faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya Partisipasi 

Sudjana dalam Rangga (2016:36) faktor-faktor dalam partisipasi adalah 

sebagai berikut. 
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1) Pengetahuan/kognitif, berupa pengetahuan tentang tema, fakta dan aturan. 

2) Kondisi situasional, seperti lingkungan fisik, lingkungan sosial,    

psikososial dan faktor-faktor sosial. 

3) Kebiasaan sosial, seperti kebiasaan menetap dan lingkungan. 

4) Kebutuhan, meliputi kebutuhan pendekatan diri, menghindari, kebutuhan 

individual. 

5) Sikap, meliputi pandangan /perasaan, kesediaan bereaksi, interaksi sosial, 

minat dan perhatian. 

Faktor-faktor yang menyebakan terjadinya partisipasi dalam penelitian ini 

adalah pengetahuan, karena kondisi situasional, kebiasaan, kebutuhan, 

keuntungan, dan sikap dari individu serta adanya waktu yang cukup untuk 

berpatisipasi. 

d. Bentuk-bentuk Partisipasi 

Keith Davis dan Newstrom dalam Rangga (2016:38) bentuk-bentuk 

partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai berikut. 

1) Pikiran, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut merupakan  

partispasi dengan menggunakan pikiran seseorang atau kelompok yang 

bertujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. 

2) Tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut dengan 

mendayagunakan seluruh tenaga yang dimiliki secara kelompok maupun 

individu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. 
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3) Pikiran dan tenaga, merupakan jenis partisipasi dimana tingkat partisipasi 

tersebut dilakukan bersama-sama dalam suatu kelompok dalam mencapai 

tujuan bersama. 

4) Keahlian, merupakan jenis partisipasi dimana dalam hal tersebut keahlian 

menjadi unsur yang paling diinginkan untuk menentukan suatu keinginan. 

5) Barang merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi dilakukan dengan 

sebuah barang untuk membantu guna mencapai hasil yang diinginkan. 

6) Uang, merupakan jenis partisipasi dimana partisipasi tersebut 

menggunakan uang sebagai alat guna mencapai sesuatu yang diinginkan. 

Huraerah dalam Rangga (2016:31) bentuk-bentuk partisipasi masyarakat 

dapat dilihat sebagai berikut. 

1) Partisipasi buah pikiran, yang diberikan parsipan dalam ajang sono, 

pertemuan atau rapat; 

2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain dan 

sebaginya; 

3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan 

untuk perbaikan atau pembangunan, pertolongan bagi orang lain yang 

biasanya berupa uang, makanan dan sebaginya; 

4) Partisipan keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk 

mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri; 

5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagi tanda keguyuban. 
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Bentuk-bentuk partisipasi dalam penelitian ini yaitu partisipasi pikiran dan 

partisipasi tenaga.  

2.1.14. Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kelurahan Tinjomoyo 

a. Kebijakan 

Pemerintah Kelurahan Tinjomoyo melalui Rencana Kontijensi 

Penanggulangan Bencana Tanah Longsor Kelurahan Tinjomoyo Tahun 2012, 

menetapkan kebijakan penanggulangan bencana tanah longsor sebagai berikut: 

1) Mengupayakan tidak ada korban jiwa. 

2) Memastikan tertanganinya korban luka. 

3) Memastikan terevakuasinya kelompok rentan pada status siaga. 

4) Memastikan terevakuasinya semua warga di daerah bencana banjir tanah 

hujan telah mengungsi pada status awas. 

5) Memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar pengungsi. 

b. Strategi 

Untuk memastikan tercapainya target-target kebijakan penanggulangan 

bencana banjir tanah yang telah dibuat, masyarakat dan Pemerintah Kelurahan 

Tinjomoyo menetapkan strategi-strategi penanggulangan bencana sebagai berikut: 

1) Terselenggaranya penyadaran dan pelatihan penanggulangan bencana 

tanah longsor kepada masyarakat pada status normal. 

2) Tersebaluaskannya informasi early warning system (EWS) atau sistem 

peringatan dini kepada masyarakat secara cepat dan tepat. 

3) Terlaksananya pendataan warga dan aset-asetnya pada status normal. 
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4) Mengevakuasi warga terancam tanah longsor pada status awas. 

5) Tersedianya tempat penungsian, jalur evakuasi, dan alat transportasi untuk 

mengevakuasi warga serta harta bendanya. 

6) Mengutamakan pelayanan pada kelompok rentan. 

7) Mengerahkan seluruh sumberdaya Kelurahan, 

8) Terselenggaranya kerjasama dengan para pihak untuk memenuhi 

kebutuhan dasar pengungsi. 

9) Tersedianya kebutuhan dasar penungsi, meliputi: pangan, sandang, air 

bersih dan MCK, layanan kesehatan (fisik-psikis), pendidikan, keamanan, 

serta sarana-prasarana sosial dan ibadah. 

2.2.  Kerangka Berpikir  

  Bencana tanah longsor adalah salah satu bencana yang sering terjadi di 

Indonesia, yang dapat menimbulkan dampak kerugian yang begitu besar dirasakan 

oleh para korban bencana. Dampak kerugian bencana tanah longsor diantaranya 

jatuhnya korban jiwa dan kerugian material yang cukup besar contohnya: 

rusaknya lahan pertanian, kawasan pemukiman, sarana dan presarana dan 

kerugian material yang lainnya. Bencana tanah longsor dengan masyarakat 

terdapat hubungan yang saling berkaitan. Bencana tanah longsor baik penyebab 

maupun akibat yang ditimbulkan sangat erat kaitanya dengan kehidupan manusia, 

sebab alam dan manusia mempunyai hubungan timbal balik yang saling 

mempengauhi dan dipengaruhi. 

  Untuk mengetahui sebaran daerah rawan bencana longsor di Kelurahan 

Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik, penulis menggunakan data dari faktor- 
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faktor yang daapt memicu longsor yang dapat mengakibatkan bencana. Data yang 

dikumpulkan adalah data tentang iklim, topografi, tanah, vegetasi, hidrologi, 

pengelolaan kahan, kependudukan dan usaha mitigasi.  

 Upaya penanggulangan bencana diharapkan bukan hanya dilakukan oleh 

pemerintah saja akan tetapi juga terdapat peran aktif masyarakat untuk bersama-

sama berusaha melakukan upaya penanggulangan bencana. Pendekatan manusia 

dapat dilakukan yakni membangun kesadaran berpartisipasi masyarakat untuk 

memahami manfaat dari penanggulangan bencana.  

Partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta seseorang/masyarakat 

dalam aktivitas berupa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun 

dalam bentuk materi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Bentuk 

partisipasi masyarakat Kelurahan Tinjomoyo partisipasi masyarakat Kelurahan 

Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik Kota Semarang terhadap kawasan rawan 

bencana longsor sebagai upaya penanggulangan bencana sangat perlu diketahui 

karena melihat lokasi rawan longsor yang berada di Kelurahan Tinjomoyo, 

sehingga dalam melakukan suatu program diperlukan dukungan partisipasi dari 

masyarakat Kelurahan Tinjomoyo.  
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Gambar 2.7. : Kerangka Barfikir

Upaya Penaggulangan Bencana 

1. Kegiatan pra bencana  

2. Kegiatan saat terjadi 

bencana 

3. Kegiatan pasca bencana 

Partisipasi  Masyarakat Terhadap Upaya Penanggulangan Bencaan 

tanah longsor di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik  

Bentuk Partisipasi  Masyarakat : 

1. Pikiran  

2. Tenaga 

3. Dana 

Bencana Tanah Longsor 

Klasifikasi tingkat  partisipasi 

masyarat terhadap upaya 

penanggulangan  bencana tanah 

longsor :  

1. Sangat Tinggi 

2. Tinggi 

3. Sedang 

4. Rendah 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1.  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi 

masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kelurahan 

Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik, dapat disimpulkan dari berbagai aspek yang 

diteliti sebagai berikut: 

a. Sebagian besar masyarakat di lokasi penelitian memiliki tingkat partisipasi 

tinggi dalam upaya penanggulangan bencana tanah longsor dengan presentase 

73%. Partisipasi Masyarakat dalam tahapan pra bencana dengan presentase 

73%, saat terjadi potensi bencana dengan presentase 77%, tanggap darurat dan 

pasca bencana dengan presentase 72% di kawasan rawan bencana di RT 03 

RW IV dan RT 04 RW V Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik 

Kota Semarang. Sebagian besar masyarakat mengetahui tentang bencana 

tanah longsor, gejala umum terjadinya tanah longsor, upaya pengurangan 

risiko bencana tanah longsor dan dampak terjadinya tanah longsor.  

b. Hambatan partisipasi masyarakat terhadap upaya penanggulangan bencana 

tanah longsor antara lain 1). faktor kesibukan masyarakat terhadap pekerjaan.. 

2). faktor pendidikan yang sebagian besar SMA. 3). Kurangnya kemampuan 

berkumunikasi timbal balik untuk berbicara dengan bahasa yang benar. 4) 

pengahasilan yang pas-pasan untuk kehidupan rumah tangga
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5.2.   Saran 

      Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan 

sebelumnya, maka saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain, sebagai 

berikut ; 

1. Perlu adanya peraturan dalam penanggulang bencana tanah longsor seperti 

berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BPBD untuk lebih 

mendukung Program dari BPBD Kota Semarang. 

2. Diharapkan untuk sering menjalin komonikasi dengan BPBD agar 

memudahkan pertukaran informasi antara masyarakat dengan BPBD.  

3. Perlu adanya partisipasi masyarakat meliputi masyarakat yang tinggal di 

daerah rawan bencana (korban bencana) untuk lebih cermat tentang keadaan 

sekitar lingkungan  dari mendirikan pemukiman atau fasilitas umum yang 

sesuai dengan tata aturan. 

 

 



 

 

71 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Arif, Firman Nur. 2015. Analisis Kerawanan Tanah Longsor dan Mitigasi 
Bencana di Kecamtan Kemiri Kabupaten Purworejo. Skripsi. Jurusan 

Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

 

Arifianti, Yukni. 2011. Buku Mengenal Tanah Longsor sebagai Media 
Pembelajaran Sejak Dini. Bulletin Vulkanologi dan Bencana Geologi. 

Vol.6, No.3, Desember 2011: 17-24 

Arikunto Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.     

Jakarta: PT Rineka Cipta. 

 

Brook, 1991, Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng tergantung pada 
kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi. ITB 

Bandung. 

 

Desfandi, Mirza. 2014. Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis 
Kearifan Lokal di Indonesia. Aceh: Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

Sosio Didaktika: Vol.1, No.2, Desember 2014: 1. 

Dwiningrum, Siti I. 2015. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam 
Pendidikan.. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Hardiyatmo, Hary Christady. 2006. Penanganan Tanah Longsor dan Erosi. 
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press  

Janah Nur, dkk. 2012. Manajemen Bencana. Bandung: Alfabeta 

Karnawati, D., 2005, Bencana Alam Gerakan Massa Tanah di Indonesia dan 
Upaya Penaggulangannya, Jurusan Teknik Geologi FT Universitas 

Gadjah Mada, Jogjakarta. 

 

Lu’lua, Rodlotul. 2016. penyusunan buku nonteks mengenal bencana tanah 
longsor di jawa tengah sebagai bahan ajar suplemen materi pelajaran 
geografi sma. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas 

Negeri Semarang. 

 

Lutfiana Fatih. 2016. Hubungan Pengetahuan Kebencanaan Dengan Peran Serta 
Masyarakat dalam  Mengurangi Risiko Bencana Tanah Longsor di  
Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Geografi. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang 

 

Majid, Kusnoto Alvin. 2008. Tanah Longsor dan Antisipasinya. Semarang: CV 

Aneka ilmu. 

 

Nana Syaodih Sukmadinata. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. 

RemajaRosdakarya



72 

 

 

 

Popescu, 2002, Faktor- faktor terjadinya tanah longsor, Jakarta: Gramedia 

 

PSBA dan Bakosurtanal, 2002. Penyusunan Panduan Mitigasi Rawan Bencana 
Alam di Indonesia.Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Gadjah 

Mada . 

 

PSBA, 2001. Penyusunan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Alam 
Tanah Longsor di Kabupaten Kulonprogo. Yogyakarta: Lembaga 

Penelitian Universitas Gadjah Mada. 

 

Rangga Anggara. 2016. Pengetahuan dan Harapan serta Partisipasi Masyarakat 
Kelurahan Sekaran terhadap Keberadaan Universitas Negeri Semarang 
(UNNES) sebagai Universitas Konservasi. Skripsi. Jurusan Geografi. 

Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. 

 

Selvana T. R. Thewal. 2001. Evaluasi Tingkat Bahaya Longsor Lahan di Jalur 
Jalan Manado – Tomohon Propinsi Sulawesi Utara. Tesis. Yogyakarta : 

Fakultas Geografi UGM 

Sitanala Arsyad. 2010. Konservasi Tanah dan Air. Bogor : Penerbit IPB  

 

Subagya. 1996. Kerentanan Longsor Lahan di Kecamatan Kalibawang 
Kabupaten Dati II Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. 
Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

.  

Surono. 2003. Potensi Bencana Geologi di Kabupaten Garut. Prosiding Semiloka 
Mitigasi Bencana Longsor di Kabupaten Garut. Pemerintah Kabupaten 

Garut. 

Sutikno, 1997, Pengenalan Daerah Rentan Gerakan Tanah dan Bencana, Buku 

Pegangan Kuliah Geografi Suervei Sitorus. 
 

Wahyunto, 2007 , Bencana Alam Gerakan Tanah di Indonesia, Universitas Gajah 

Mada. Yogyakarta.232 hal.Longsor. Jurusan Pendidikan Geografi UPI. 

Undang – Undang RI No. 24 tahun 2007, Tentang Penaggulangan Bencana


