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SARI 

Miranti, Ermina. 2019. “Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Dalam 

Pelaksanaan Pendidikan  Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Desa Sampang 

Kecamatan Karangkobar Kabupaten Banjarnegara”. Jurusan Geografi FIS UNNES. 

Pembimbing Dr. Eva Banowati, M.Si. dan Drs. Heri Tjahjono, M.Si. 

Kata Kunci : Peranan BPBD, Tingkat Pengetahuan, Pelaksanaan, Mitigasi 

Bencana Longsor 

Dusun Jemblung, Desa Sampang Kecamatan Karangkobar merupakan salah satu 

wilayah yang rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Longsor yang 

terjadi menimbun seluruh dusun Jemblung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan mitigasi pada masyarakat Desa Sampang, mengetahui pelaksanaan 

pendidikan mitigasi bencana longsor pada masyarakat Desa Sampang dan mengetahui 

peranan BPBD dalam melaksanakan pendidikan mitigasi bencana longsor di Desa 

Sampang Kabuapten Banjarnegara. 

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Sampang dengan jumlah 703 

KK. Sampel dihitung menggunakan rumus Slovin, dengan hasil 88 KK. Variabel 

penelitian ini ialah tingkat pengetahuan masyarakat tehadap mitigasi bencana tanah 

longsor, pelaksanaan pendidikan mitigasi pada masyarakat yang tinggal di daerah rawan 

bencana tanah longsor dan peranan BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam pelakasanaan 

pendidikan mitigasi bencana tanah longsor. Analisis data yang digunakan ialah deskrptif 

presentase dan regresi linier berganda. Instrumen yang digunakan ialah kuisioner dan 

wawancara. 

Hasil penelitian ialah pada masyarakat dusun Jemblung memiliki tingkat 

pengetahuan mitigasi bencana longsor cukup baik 71 dari 88 responden mampu 

menjelaskan dampak yang diakibatkan oleh bencana tanah longsor serta cara

mitigasinya. Tingkat pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana longsor cukup baik 

didominasi pemahaman masyarakat mengenai sosialisasi pedoman atau prosedur 

mitigasi bencana longsor pada masyarakat dengan jumlah 49 dari 88 responden 

memberikan jawaban cukup baik. Peranan BPBD Kabupaten Banjarnegara memiliki 

hasil yang cukup baik dengan presentase 58,3% yang bernilai positif. Dengan begitu 

tingkat pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana serta pelaksanaan pendidikan 

mitigasi bencana tanah longsor memiliki pengaruh yang saling berhubungan atau baik 

satu sama lain terhadap peranan BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan 

pendidikan mitigasi bencana tanah longsor pada masyarakat yang tinggal di daerah 

rawan bencana tanah longsor.

Kesimpulan pada penelitian ini, ialah tingkat pengetahuan bencana masyarakat 

serta pelaksanaan pendidikan mitigasi masyarakat Desa Sampang memiliki pengaruh 

yang cukup baik terhadap peranan BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan 

mitigasi bencana longsor. Saran pada penelitian ini ialah diharapkan adanya 

peningkatan peranan BPBD berupa sosialisasi serta simulasi mitigasi bencana agar 

masyarakat lebih memahami mitigasi bencana serta masyarakat yang diharapkan lebih 

aktif dalam keikutsertaannya apabila diadakan sosialisasi mengenai bencana di 

wilayahnya baik dari pemerintah setempat maupun instant terkait lainnya.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia selalu berhubungan dengan alam. Sepanjang 

masa alam dan lingkungannya telah menyediakan sumber daya demi 

kesejahteraan hidup manusia. Kemampuan untuk mengelola alam telah 

membawa manusia dan peradabannya, hidup dari zaman ke zaman sampai 

sekarang. Alam tidak selalu berpihak pada manusia, alam juga bisa menjadi 

ancaman bagi manusia, jika manusia tidak menjaganya dengan baik. 

Terkadang alam bisa menyebabkan kehancuran, kerusakan, dan korban jiwa 

akibat bencana alam. Berbagai bencana alam bisa terjadi pada kehidupan 

manusia, hingga kini tidak terhitung kerugian yang disebabkan oleh 

bencana alam, kerugian fisik dan kerugian jiwa. 

Salah satu sumber daya alam yang ada adalah tanah. Tanah 

merupakan sumber daya alam yang memiliki pengaruh yang sangat besar 

bagi kelangsungan hidup manusia, baik dipandang dari segi tanah sebagai 

tempat makhluk hidup melakukan aktifitas di muka bumi maupun sebagai 

media tempat tanaman hidup dan berkembang. Sehingga dengan kata lain 

tanah memiliki pengaruh bagi kehidupan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan 

serta tidak diikuti dengan upaya konservasi tanah dan air akan menyebabkan 

erosi atau longsor yang tentu saja menyebabkan penurunan kualitas sumber 

daya dan juga menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan. 

1 
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Tanah longsor yang sering terjadi di beberapa wilayah merupakan 

bencana musiman yang sering terjadi, banyak faktor yang dapat 

menyebabkan tanah longsor baik faktor alam atau faktor non alam atau 

karena ulah manusia itu sendiri.Selain faktor morfologi tanah longsor juga 

disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan oleh warga beramai-ramai 

membabat pohon keras yang digantikan menjadi lahan pertanian dan 

pemukiman. Masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana salah 

satunya bencana tanah longsor belum memiliki keinginan untuk berpindah 

tempat tinggal ke wilayah yang lebih aman dari ancaman bencana 

dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ialah mereka telah lama 

menempati wilayah tersebut dan dari wilayah itulah mereka mencari nafkah 

untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. 

Banyaknya korban jiwa maupun harta benda dalam peristiwa 

bencana yang selama ini terjadi, lebih sering disebabkan karena kurangnya 

kesadaran dan pemahaman masyarakat maupun pemerintah terhadap 

potensi kerentanan bencana serta upaya mitigasinya. Penghetahuan 

masyarakat tentang bencana tanah longsor seharusnya terwujud dalam 

kesadaran tentang kerawanan wilayah yang menjadi tempat tinggal, 

pemahaman tentang sebab-sebab dan akibat adanya bencana tanah longsor. 

Kesadaran dapat terbentuk dari pengalaman, kejadian tanah longsor di Desa 

Sampang yang banyak menelan korban jiwa, harta maupun benda serta 

lingkungan seharusnya membuat masyarakat setempat menyadari kondisi 
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wilayah tempat tinggalnya dalam kategori kerawanan yang tinggi serta 

memahami sebeb dan akibat dari bencana itu sendiri. 

Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, total 

jumlah kejadian bencana di Indonesia dalam kurun waktu 2008-2015 

berjumlah 12.823 kejadian dengan bencana banjir pada jumlah kejadian 

terbanyak yakni 4.689, puting beliung 3.603, tanah longsor 2.770, 

kekeringan 806, kebakaran hutan dan lahan 302, banjir dan tanah longsor 

286, gelombang pasang/abrasi 201, gempa bumi 117, letusan gunung api 

46, gempa bumi dan tsunami 2 dan tsunami 1 kali kejadian bencana, (Profil 

BNPB, 2015). 

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah kejadian longsor 

yang terjadi di Jawa Tengah lebih kurang 175 kali bencana longsor yang 

termasuk besar, dengan kerugian berupa korban manusia 525 meninggal, 

1062 rumah rusak dan hancur dan 95 fasilitas umum rusak seperti sekolah, 

masjid, jembatan dan jalan. Tingginya frekuensi bencana longsor diikuti 

pula oleh tingginya jumlah korban, baik korban jiwa maupun korban yang 

berupa harta benda. Kabupaten Banjarnegara terletak pada daerah yang 

mempunyai topografi perbukitan hingga pegunungan, kondisi fisik inilah 

yang membuat Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi kejadian tanah 

longsor di kawasan pegunungan sangat besar bahkan terjadi dari tahun ke 

tahun dari longsor dengan jumlah besar hingga longsor yang jumlahnya 

kecil. Terhitung dalam kurun waktu 2014 terjadi 25 kejadian longsor, 2015 

sebanyak 27 kejadian longsor (http://bpbdjateng.info, diakses pada tanggal 

http://bpbdjateng.info/
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06 Oktober 2016). Selama bulan Desember 2014 telah terjadi 4 kali tanah 

longsor di Kabupaten Banjarnegara yakni di Dusun Gunungraja, Desa 

Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Dusun Pencil, Desa Karangtengah, 

Kecamatan Wanayasa dan Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan 

Karangkobar (Profil BNPB, 2015). 

Kecamatan Karangkobar termasuk dalam wilayah yang rawan 

bencana longsor dan cukup berbahaya. Salah satu longsor yang terjadi di 

Dusun Jemblung, Desa Sampang Kecamatan Karangkobar pada 12 

Desember 2014. Bencana yang terjadi di desa Sampang tersebut 

menyebabkan korban meninggal dunia mencapai 95 jiwa, 13 orang belum 

ditemukan, 5 orang luka berat, 9 orang luka ringan dan 1.308 jiwa 

mengungsi di 10 titik pos pengungsian. Sekitar 105 unit rumah tertimbun 

longsor beserta lahan sawah dan perkebunan masyarakat.Dusun Jemblung 

di dalam peta merupakan daerah yang rawan longsor dengan intensitas 

sedang-tinggi. Di daerah Banjarnegara dan banyak wilayah Indonesia, area 

rawan longsor dipakai sebagai hunian dan lahan pertaniain serta minim 

terasering sehingga, perlu ada langkah menghutankan kembali, 

(http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id diakses pada 6 Oktober 2016). 

Bencana tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Karangkobar khususnya 

di Desa Sampang memberikan pemahaman tersendiri bagi masyarakat. 

Dengan adanya bencana tersebut maka masyarakat akan membentuk 

persepsi sendiri mengenai bencana itu sendiri. Rendahnya tingkat kesadaran 

masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan lingkungan rawan bencana 

http://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/
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menyebabkan banyaknya jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

tersebut. Banyaknya jumlah kejadian bencana yang terjadi di Banjarnegara, 

maka sangat diperlukan adanya pendidikan mitigasi bencana yang 

disampaikan kepada masyarakat untuk memperkecil risiko bencana yang 

akan timbul oleh Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kabupaten 

Banjarnegara. 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan mitigasi 

adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. Mitigasi sangat diperlukan karena mitigasi 

bertujuan agar masyarakat menjadi sadar serta bersiapsiaga untuk 

menghadapi bencana yang tidak diperkirakan datangnya. Menurut Juhadi 

(2016), masyarakat perlu pemahaman tentang upaya menghadapi risiko 

bencana longsor yang dapat mengancam keselamatan. Upaya dalam 

menghadapi risiko bencana tanah longsor dapat dilakukan oleh masyarakat 

dan pemerintah setempat pada daerah yang rawan terhadap tanah longsor. 

Peranan BPBD dalam hal ini sangatlah penting, yakni dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bencana 

yang meliputi pengetahuan bencana, peringatan dini, tindakan saat terjadi 

bencana, pengetahuan risiko bemcana, dan tindakan setelah terjadi bencana 

pada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Adapun peran 

serta yang telah dilakukan dalam usaha melakukan kegiatan 

penanggulangan bencana antara lain pelatihan penilaian kerusakan dan 
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kerugian akibat bencana, kegiatan fasillitasi dan penanganan 

darurat/pemulihan awal akibat bencana, kegiatan rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca bencana, kegiatan pelatihan mitigasi bencana dan 

sosialisasi budaya sadar bencana, dan kegiatan penyediaan logistik (BPBD 

Banjarnegara, 2016). 

Dari uraian diatas maka penulis mengambil BPBD Banjarnegara 

sebagai subjek penelitian, sebab menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun  

2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah adalah yang paling 

bertanggung jawab untuk menangani bencana alam baik sebelum, ketika 

terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. BPBD Banjarnegara sendiri 

baru didirikan pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 

Tahun 2011. Melihat banyaknya bencana yang terjadi di Banjarnegara baik 

bencana longsor, angin puting beliung, banjir dan bencana lain maka BPBD 

sangat diperlukan masyarakat dalam hal bantuan apabila terjadi bencana, 

namun bantuan yang dimaksudkan juga berupa pemberian pengetahuan 

bagi masyarakat mengenai bencana yang mungkin terjadi di lingkungannya 

yang mungkin terjadi. Oleh karena itu pemeritah membentuk badan yang 

bertanggung jawab untuk menangani permasalahan tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas penulis memiliki ketertarikan 

melakukan penelitian mengenai peran serta Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah dalam melaksanakan mitigasi bencana di wilayah yang 

rawan bencana khususnya bencana tanah longsor. Untuk itu penulis 

bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Peranan Badan 
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Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Longsor Di 

Desa Sampang Kabupaten Banjarnegara”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah : 

1. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sampang tentang 

mitigasi bencana longsor? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana longsor pada 

masyarakat Desa Sampang? 

3. Bagaimana peran BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan 

pendidikan mitigasi bencana longsor di Desa Sampang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian berbagai rumusan masalah di atas maka 

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat pengetahuan mitigasi pada masyarakat Desa 

Sampang yang merupakan daerah rawan bencana longsor. 

2. Mengetahui pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana longsor pada 

masyarakat Desa Sampang yang merupakan daerah rawan bencana 

longsor. 

3. Mengetahui peranan BPBD dalam melaksanakan pendidikan mitigasi 

bencana longsor di Desa Sampang Kabuapten Banjarnegara. 

D. Manfaat Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

semua pihak baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat 

yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitan ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan mengenai mitigasi 

bencana khususnya mitigasi bencana tanah longsor. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan  kebijakan bagi Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan 

penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Banjarnegara.  

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah perlu diberikan dalam penelitian ini terutama 

mengenai hal-hal yang akan diteliti untuk mempermudah dalam 

mengartikan atau menafsirkan dan untuk membatasi permasalahan yang 

ada, antara lain sebagai berikut. 

1. Peran  

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2013), yaitu 

peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan (role) merupakan aspek 

dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan 
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kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia 

menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang 

satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai 

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. 

Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang 

diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatankesempatan apa yang 

diberikan masyarakat kepadanya. 

BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam melakukan mitigasi 

bencana berupa perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan 

bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, 

efektif dan efisien serta melakukan koordinasi dalam pelaksanaan 

kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan 

menyeluruh. Peranan BPBD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

melaksanakan kegiatan sosialisasi berupa pemberian informasi dan 

pendidikan pada masyarakat agar mengetahui cara-cara apa saja yang 

dilakukan dalam menanggulangi bencana baik sebelum terjadi bencana, 

saat terjadi bencana maupun setelah terjadinya bencana.  

2. BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah lembaga 

pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan 

bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dengan 

berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh BNPB. BPBD 

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 



10 

menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana di 

tingkat Prpvinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencanan di tingkat 

Kabupaten atau Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan 

Presiden Nomor 83 Tahun 2005. BPBD yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah BPBD Kabupaten Banjarnegara. 

3. Mitigasi Bencana 

Kegiatan-kegiatan pada tahap pra bencana erat kaitannya 

dengan istilah mitigasi bencana yang merupakan upaya untuk 

meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.Mitigasi bencana 

mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan untuk 

menguarangi resiko dampak dari suatu bencana yang dilakukan sebelum 

bencana itu terjadi, temasuk didalamnya kesiapan dan tindakan 

pengurangan risiko jangka panjang (Rusli, dkk. 2008). Mitigasi bencana 

ialah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana (Setyowati, 2010). 

Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi 

struktural dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang 

berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain 

rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkokoh struktur 

ataupun membangun struktur bangunan penahan longsor, penahan 

dinding pantai, dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat 

dilakukan dalam bentuk non struktural, diantaranya seperti menghindari 
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wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang 

dapat diketahui melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan 

memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.   

4. Longsor 

Longsor merupakan perpindahan bebatuan dan material lainnya 

dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur yang umumnya 

terjadi di daerah terjal dan tidak stabil. Longsor (landslide) adalah suatu 

bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan tanahnya terjadi pada 

suatu saat dalam volume yang besar. Longsor terjadi sebagai akibat 

meluncurnya suatu volume tanah diatas suatu lapisan kedap air yang 

jenuh air. Lapisan tersebut terdiri dari liat atau mengandung kadar liat 

tinggi yang setelah air jenuh air berperan sebagai bidang luncur (Sukri 

Banuwa, 2013). Selain itu longsor merupakan salah satu jenis gerakan 

massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni 

lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau bahan penyusun lereng. 

Penyebab utama longsor adalah gravitasi yang mempengaruhi lereng 

yang curam. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2013), yaitu 

peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, 

maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan (role) merupakan aspek 

dinamis dari kedudukan (status). Seorang apabila melaksanakan hak 

dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti 

dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena 

yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang 

mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola 

pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan 

menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan 

kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. 

Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang 

peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan 

normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan 

kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti 

penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum 

secara penuh, sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai 

peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. 

12 
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Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu 

diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai 

pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, 

keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, 

artinya peranan yang nyata. 

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh 

seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-

syarat peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu: (1) Peran meliputi norma-

norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam 

masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-

peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan. (2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat 

dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai 

organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang 

penting bagi struktur sosial masyarakat. (3) Peran adalah suatu 

rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Sebagai 

makhluk sosial manusia memiliki kecenderungan untuk hidup 

berkelompok. Manusia dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi 

interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota 

masyarakat yang lainnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka tindakan yang dilakukan oleh 

BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah baik 

Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan 
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yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanggulangan 

Bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah disebut menjalankan 

peran saat BPBD menjalankan hak dan kewajiban yang telah menjadi 

bagian yang tidak tidak bisa dipisahkan dari status yang disandangnya. 

BPBD dalam hal ini memiliki peranan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan penanganan bencana 

alam. Upaya yang perlu dilakukan baik mitigasi pasif berupa 

pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana serta 

karakteristiknya. Selain itu peran aktif masyarakat dan pemerintah juga 

sangat diperlukan dalam pembentukan masyarakat sadar bencana. 

Peran BPBD pada tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu 

meningkatkan sikap masyarakat yang selalu aktif dalam hal 

mendapatkan informasi dan mempeeoleh informasi mengenai potensi 

bencana yang ada disekitarnya sehingga masyarakat mampu untuk 

memperkirakan kemungkinan terburuk yang akan terjadi.  

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No 3 

Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara, BPBD memiliki peranan 

sebagai berikut (1) Pencegahan dan kesiapsiagaan pada tahap pra 

bencana; (2) Perencanaan penanggulangan bencana; (3) Pencegahan 

bencana; (4) Pengurangan risiko bencana; (5) Pendidikan dan pelatihan 

tentang kebencanaan; (6) Penyuluhan tentang kebencanaan; (7) 
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Penelitian tentang kebencanaan; (8) Pemetaan/mitigasi bencana dan (9) 

Pemberian informasi tentang ancaman dan risiko bencana. 

Salah satu upaya pemerintah dalam Pengurangan Resiko 

Bencana dalam Akhmad, dkk (2012) adalah menerbitkan regulasi yang 

tertuang dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana, PP No. 28 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan PDN No. 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah) dalam konteks inilah, rencana Aksi 

Nasional PRB harus dirancang secara sistematis, terpadu dan terencana. 

Hal ini didukung pula oleh realita bahwa kondisi Indonesia mempunyai 

tingkat kerentanan yang tinggi terhadap terjadinya bencana. Menurut 

International Strategy for Disaster Reduction 2006-2009, Indonesia 

berada pada urutan ke 7 sebagai negara yang mengalami bencana alam 

dalam tahun 2005. 

Penelitian ini akan membahas mengenai BPBD Kabupaten 

Banjarnegara. Bentuk-bentuk Pelayanan Penanggulangan bencana 

yang terdapat di BPBD Kabupaten Banjarengara ada 3 bentuk yaitu: 

a. Pelayanan Pra Bencana, pelayanan ini ditangani oleh Seksi 

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banjarnegara. 

Pelayanan pra bencana ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan 
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dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana sebelum bencana 

itu terjadi. 

b. Pelayanan Saat Bencana, pelayanan ini ditangani oleh Seksi 

Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Banjarnegara. 

Pelayanan ini dberikan saat terjadi bencana. Dimana BPBD akan 

terjun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan respon 

penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur tanggap darurat 

bencana yang ada. 

c. Pelayanan Pasca Bencana, pelayanan ini ditangani oleh Seksi 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Banjarnegara. 

Pelayanan ini diberikan setelah bencana itu terjadi, biasanya 

pelayanan yang diberikan seperti melakukan verifikasi kejadian 

bencana atau pemeriksaan kembali kerugian yang dilakukan 

setelah respon tanggap darurat dilakukan, untuk memastikan 

apakah laporan yang diterima benar adanya. 

Pada dasarnya pelayanan ini berkesinambungan dari 

pelayanan pra, saat dan pasca bencana. Pelayanan ini merupakan 

tanggung jaawab dari BPBD dan memerlukan peranan pendukung dari 

masyarakat dan instansi pemerintah lainnya. Kegiatan pencegahan dan 

kesiapsiagaan bencana sangat penting diketahui dan dipahami oleh 

seluruh lapisan masyarakat sejak dini sebelum terjadinya suatu 

bencana. Sehingga tujuan utama pelayanan penanggulangan bencana 
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untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi akibat bencana dirasakan 

oleh seluruh masyarakat dapat tercapai. 

2. Mitigasi Bencana 

Berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 bencana adalah peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan menggangu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor 

alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia. Kerusakan 

lingkungan, kerugian benda-benda dan dampak psikologis. Bencana 

juga dikatakan sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian 

suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada 

manusia dari segi materi, ekonomi, atau dari segi lingkungan dan yang 

melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan 

menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR, 2004; dalam 

Bakornas PBP, 2006).  

Bakornas PBP (2006) membrrikan pandangan yang lebih 

komprehensif tentang bencana, yaitu: 

a. Pandangan konvensioal 

Bencana merupakan sifat alam (takdir). Terjadinya bencana 

merupakan suatu musibah, tidak dapat diprediksi, tidak menentu 

terjadinya, tidak terhindarkan dan tidak dapat dikendalikan. 

Masyarakat dipandang sebagai korban. 
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b. Ilmu Pengetahuan Alam 

Bencana merupakan unsur lingkungan fisik yang 

membahayakan kehidupan manusia. Pandangan yang menganggap 

bencan amerupakan peristiwa alamiah yang tidak 

mempertimbangkan manusia sebagai penyebab bencana. 

c. Ilmu Terapan 

Pandangan ini melihat suatu bencana didasarkan pada 

besarnya ketahanan atau tingkat kerusakan akibat bencana. 

Pengkajian bencana lebih ditujukan pada upaya meningkatkan 

kekuatan fisisk struktur bangunan atau memperkecil kerusakan. 

d. Pandangan Progresif 

Menganggap bencana sebagai bagian yang biasa dan selalu 

terjaadi dalam pembangunan, dan bencana sebagai masalah yang 

tidak pernah berhenti dalam proses pembangunan. 

e. Ilmu Sosial 

Pandangan ini memfokuskan pada tanggapan dan kesiapan 

masyarakat dalam menghadapi bahaya. Besarnya bencana 

tergantung pada perbedaan dari tingkat kerentanan masyarakat 

menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Bahaya adalah 

fenimena alam, akan tetapi bencana bukanlah alami. 
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f. Pandangan Holistik 

Pandangan ini menekankan pada bahaya dan kerentanan, 

serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risko. 

Gejala alam dapat menjadi bahaya, apabila mengancam manusia dan 

harta benda. 

Mitigasi adalah sebuah upaya untuk melakukan perencanaan 

yang tepat untuk meninimalkan dampak bencana (Setyowati, 2010). 

Menurut Sadisun (2006) dalam Setyowati (2010), mitigasi pada 

umumnya dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian akibat 

kemungkinan terjadinya bencana, baik itu berupa korban jiwa dan/atau 

kerugian harta benda yang akan berpengaruh pada kehidupan dan 

kegiatan manusia. 

Tujuan dari mitigasi bencana adalah memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi 

risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran 

dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

Pengupayaan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana merupakan 

perwujudan dari Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiki Bencana 

(RAN PRB) 2010-2012 (Prioritas 5) yang merupakan penerjemahan 

dafi Prioritas 5 Kerangka Kerja Aksi Hygo 2005-2015, yaitu 

memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif 

di semua tingkatan masyarakat. Selain itu, dalam konteks pendidikan 



20 

pengurangan risiko bencana, konsep dasar ini merupakan perwujudan 

dari kerangka kerja Hygo 2005-2015, Prioritas 3, yaitu menggunakan 

pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya 

keselamatan dan ketahanan di semua tingkat. 

Menurut UU No. 24 tahun 2007 manajemen bencana 

didefinisikan  sebagai serangkaian upaya yang meliputi penerapan 

kebijakan pembangunan yang memiliki risiko untuk terjadi bencana, 

tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Mitigasi bencana terdapat dua jenis mitigasi yaitu mitigasi 

struktural dan non struktural. Mitigasi struktural merupakan upaya 

untuk meminimalkan bencana yang dilakukan melalui pembangunan 

berbagai prasarana fisik. Mitigasi non struktural adalah upaya 

mengurangi dampak bencana, dapat berupa pembuatan kebijakan 

pembuatan tata ruang kota, pembuatan Undang-undang 

Penanggulangan Bencana, serta berbagai aktivitas yang berguna bagi 

penguatan masyarakat dalam penanggulangan bencana. 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga 

tahap, meliputi: 

1) Prabencana 

Pada tahap pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu: 

a) Situasi tidak terjadi bencana 
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Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah 

yang berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode 

waktu tertentu tidak menghadapi ancaman bencana yang 

nyata. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam 

situasi tidak terjadi bencana meliputi (1) Perencanaan 

penanggulangan bencana; (2) Pengurangan risiko bencana; 

(3) Pencegahan; (4) Pemaduan dalam perencanaan 

pembangunan; (5) Persyaratan analisis risiko bencana; (6) 

Pelakasanaan dan penegakan rencana tata ruang; (7) 

Pendidikan dan pelatihan dan (8) Persyaratan standar teknis 

penanggulangan bencana. 

b) Kegiatan pra bencana pada daerah potensi bencana 

Pada situasi ini perlu adanya kegiatan kesiapsiagaan, 

peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan 

bencana. 

2) Tanggap Darurat 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat, meliputi: (1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap 

lokasim, kerusakan sarana dan prasarana; (2) Penentuan status 

keadaan darurat bencana; (3) Penyelamatan dan evakuasi 

masyarakat terkena bencana; (4) Pemenuhan kebutuhan dasar; (5) 

Perlindungan terhadap kelompok/masyarakat yang rentan 

bencana dan (6) Pemulihan dengan segera sarana prasarana vital. 
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3) Pascabencana 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap 

pascabencana, meliputi (1) Rehabilitasi dan (2) Rekonstruksi. 

Kegiatan mitigasi bencana dalam siklus dan konsep siklus 

bencana termasuk ke dalam kegiatan pra bencana. 

Gambar 2.1 Siklus dan Konsep Solusi Bencana  

(sumber: http://p2mb.geografi.upi.edu/Tentang_Bencana.html) 

Siklus manajemen bencana memiliki berbagai format dan alur, 

akan tetapi secara umum secara umum sikluas manajemen bencana 

memiliki arti yang sama. Aktivitas antar segmen cenderung memiliki 

http://p2mb.geografi.upi.edu/Tentang_Bencana.html
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keterkaitan satu sama lain, tumpang tindih atau bhakan saling 

berhimpitan. Hal ini menunjukkan dimensi waktu aktivitas antar 

segmen belum tentu sama dengan durasi waktu aktivitas pada segmen 

yang lain.  

Mitigasi bencana dilihat dari sifatnya dapat digolongkan 

menjadi dua bagian, yaitu mitigasi aktif dan mitigasi pasif. Pencegahan 

yang temasuk dalam mitigasi aktif antara lain, penyusunan peraturan 

perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan 

masalah, pembuatan pedoman/standar prosedur, pembuatan 

brosur/leaflat/poster, penelitian/pengkajian karakteristik bencana dan 

internalisasi penanggulangan bencana dalam muatan lokal pendidikan. 

Pencegahan yang termasuk dalam mitigasi pasif, antara lain, 

pembuatan dan penempatan tanda peringatan bahaya atau larangan 

memasuki daerah rawan bencana, ijin mendirikan bangunan dan 

peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana, pelatihan dasar 

kebencanaan bagi aparat dan masyarakat, pemindahan penduduk dari 

daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman, perencanaan 

daerah yang akan digunakan sebagai tempat evakuasi saat terjadi 

bencana dan pembuatan bangunan yang berfungsi mengurangi atau 

mencegah dampak bencana seperti pembuatan sengkedan di wilayah 

lereng curam dan pembuatan tanggul di sungai. 
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Mitigasi bencana yang efektif harus memiliki tiga unsur 

utama, yaitu penilaian bahaya (hazard assesment), unsur ini 

memerlukan pengetahuan mengenai karakteristik sumber bencana, 

kemungkinan kejadian bencana serta data kejadian bencana terdahulu. 

Penilaian bahaya dilakukan untuk mengidentifikasi populasi dan aset 

yang terancam serta tingkat ancaman. Selanjutnya yaitu peringatan 

(warning), sistem peringatan dini dilakukan berdasarkan data bencana 

yang terjadi yang disebarkan kepada masyarakat dan harus dilakukan 

secara cepat, tepat dan dipercaya. Selain penilaian bahaya dan 

peringatan ada juga unsur persiapan (preparedness), pada unsur ini 

kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari unsur sebelumnya sehingga 

membutuhkan pengetahuan mengenai daerah rawan bencana dan 

pengetahuan sistem peringatan dini. 

Menurut Hendarsah dalam Aulia Annisa (2019), pengurangan 

risiko bencana (Disaster Risk Reduction) merupakan bentuk 

pengembangan kerangka kerja baru yang digunakan untuk mengurangi 

risiko atau kerugian yang ditimbulkan dari bencana dengan 

menitikberatkan pada upaya pemberdayaan individu maupun 

masyarakat dalam menghadapi bencana. Pengurangan risiko bencana 

adalah pendekatan proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas individu maupun masyarakat dalam mitigasi untuk 

meminimalisir dampak kejadian bencana sehingga masyarakat 

memiliki kemampuan atau kapasitas untuk bertahan dan bangkit dari 
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bencana dalam upaya penghidupan berkelanjutan (sustainibility 

livelihood). Disaster Risk Reduction merupakan pendekatan yang 

komprehensif untuk mengurangi risiko bencana yang diharapkan 

nantinya dapat menurunkan kerugian yang ditimbulkan dari bencana. 

3. Tanah Longsor 

Longsoran (slide) merupakan salah satu jenis gerakan massa 

yaitu gerakan material pembentuk lereng yang diakibatkan oleh 

terjadinya keruntuhan geser di sepanjang satu atau lebih bidang longsor 

(Hardiyatmo, 2012). Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana 

Geologi (dalam Somantri, 2014) tanah longsor adalah perpindahan 

material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau 

material campuran yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah 

longsor salah satu bentuk dari gerak massa tanah, batuan dan runtuhan 

batu/tanah yang terjadi seketika bergerak menuju lereng bawah yang 

dikendalikan oleh gaya gravitasi dan meluncur di atas suatu lapisan 

kedap yang jenuh air (bidang luncur) (Paimin, dkk, 2009).Berdasarkan 

beberapa pengertian yang telah dijelaskan  maka tanah longsor dapat 

disimpulkan sebagai pergerakan material pembentuk lereng berupa 

tanah, batuan, bahan rombakan atau material lainnya yang bergerak 

secara tiba-tiba atau berangsur yang biasanya terjadi di daerah terjal. 
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Tanah longsor dapat terjadi karena adanya pergerakan tanah 

karena adanya faktor yang mempengaruhi seperti tingkat kemiringan 

lereng yang curam yang biasanya ada di daerah perbukitan dan 

pegunungan. Salah satu yang dapat menjadi pemicu tanah longsor ialah 

hujan, air hujan yang masuk ke dalam tanah dengan jumlah yang cukup 

banyak dapat menyebabkan tanah menuruni lereng. Tanah longsor 

terjadi karena dua faktor utama yaitu faktor pengontrol dan faktor 

pemicu. Faktor pengontrol adalah faktor-faktor yang memengaruhi 

kondisi material itu sendiri seperti kondisi geologi, kemiringan lereng, 

litologi, sesar dan kekar pada batuan. Faktor pemicu adalah faktor yang 

menyebabkan bergeraknya material tersebut seperti curah hujan, gempa 

bumi, erosi kaki lereng dan aktivitas manusia (Naryanto dalam Heru Sri 

Naryanto, 2017). 

Tanah longsor dalam Setyowati (2012) dapat menghancurkan 

bangunan-bangunan, jalan, pipa dan kabel baik oleh gerakan tanah yang 

berasal dari bawah atau dengan cara menguburnya. Gejala umum 

terjadinya tanah longsor yaitu (1) Munculnya retakan-retakan di lereng 

yang sejajar dengan arah tebing. (2) Biasanya terjadi setelah hujan. (3) 

Munculnya mata air baru secara tiba-tiba. (4) Tebing rapuh dan kerikil 

mulai berjatuhan. Pada prinsipnya tanah longsor tejadi bila gaya 

pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya 

penahan pada umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan, vegetasi 
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yang ada dan kepadatan tanah. Sedangkan gaya pendorong dipengaruhi 

oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. 

Interaksi antara manusia dan alam selalu terjadi dan tidak akan 

dapat dilepaskan, karena keduanya saling mempengaruhi, begitu pula 

dengan fenomena tanah longsor juga tidak terlepas dari aktifitas 

manusia. Kegiatan manusia yang dapat menyebabkan longsor 

contohnya ialah penebangan pohon di lereng pegunungan, mendirikan 

pemukiman di daerah terjal, dan melakukan penggalian di bawah tebing 

terjal. 

Menurut Majid (2008) dalam Setyowati (2012), ada beberapa 

cara pencegahan tanah longsor, yaitu pembuatan terasering, tidak 

melakukan penebangan pohon secara liar, tidak membuat kolam di atas 

lereng yang dekat dengan pemukiman, tidak menggali tanah di bawah 

lereng terjal, menutup retakan tanag dan dipadatkan agar air tidak 

langsung masuk dalam tanah melalui retakan tersebut, tidak 

membangun rumah di bawah tebing dan teori sungai yang rawan 

longsor, pemerataan tanah terjal dan pengaturan tingkat kemiringan 

lereng dan penghijauan lahan dengan tanaman berakar kuat. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Beberapa penelitian mengenai peran BPBD dalam penanggulangan 

bencana telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang relevann 

dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Pertama skripsi Lalu A Lutfhi Ghazali (2012) yang berjudul 

“Manajemen Sistem Informasi Kebencanaan: Studi Kasus Jogja Tanggap 

Cepat Dalam Mengelola Informasi Bencana Alam Erupsi Merapi Di 

Yogyakarta”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa manajemen informasi 

sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi secara cepat pada khalayak 

agar cepat dan tanggap untuk mengambil keputusan dan untuk menentukan 

tindakan apa yang harus dilakukan dalam kontekas manajemen. 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Indra Lesmana (2014) 

dengan judul “Efektivitas Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana 

(BPDB) Kabupaten Kutai Barat Dalam Pelaksanaan Tugas Pokok Dan 

Fungsinya (ISSN 2337-8670, ejournal.pin.or.id).Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa secara keseluruhan dari kriteria efektivitas 

menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sejauh ini dapat 

berjalan cukup efektif menangani persoalan kebencanaan di Kutai 

Barat.Namun masih terdapat beberapa masalah yang menjadi penghambat 

seperti persoalan anggaran dan sumber daya manusia karena kurangnya 

tenaga professional. Penulis menyarankan bahwa perlu dilakukan 

peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam mengelola 

dan mengoptimalkan sumber anggaran yang tersedia serta perbaikan dalam 

kualitas kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Kuta Barat. 

Ketiga, Haning Marwiyanthi (2013) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 
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Kabupaten Karanganyar Dalam Tahap Kesiapsiagaan Penanganan 

Bencana Alam”. Menurut hasil penelitian, disimpulkan bahwa peran BPBD 

adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam tahap kesiapsiagaan 

penanganan bencana alam. Upaya yang dilakukan baik mitigasi pasif berupa 

pendidikan sadar bencana, penyuluhan tentang bencana alam serta 

karakteristiknya. Adanya upaya yang dilakukan dimungkinkan dapat 

mengurangi dampak bencana alam, sehingga sangat dibutuhkan peran aktif 

masyarakat dan pemerintah untuk menjadikan masyarakat peduli bencana. 

Peran BPBD dalam tahapan kesiapsiagaan ini diharapkan mampu 

meningkatkan warga masyarakat selalu aktif dalam memperoleh informasi 

mengenai bencana alam dan mengenali daerah tempat tinggal mereka 

masing-masing, sehingga dapat diperkirakan kemungkinan terburuk serta 

antisipasi yang harus dilakukan. 

C. Kerangka Berfikir  

Pendidikan mitigasi bencana sangat diperlukan dalam proses untuk 

mengurangi risiko bencana terutama di daerah yang rawan bencana. Dalam 

pelaksanaan pendidikan ini BPBD selaku badan bentukan dari pemerintah 

yang memiliki tugas tugas dalam penanganan bencana di tingkat 

wilayah/kabupaten. 

Kegiatan pendidikan mitigasi ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan pada masyarakat mengenai bahaya rawan bencana yang 

mereka tempati, namun kegiatan pendidikan ini tentunya terdapat berbagai 
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faktor yang menentukan kegiatan ini bisa berhasil atau tidak berhasil dalam 

pemberian pengetahuan rawan bencana pada masyarakat. Lokasi Dusun 

Jemblung, Desa Sampang yang berada di daerah perbukitan menjadikan 

desa tersebut menjadi daerah rawan longsor dan ditambah adanya 

pengetahuan dan pemahaman yang kurang dari masyarakat tentang 

pengetahuan kebencanaan. Kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat 

pada Bagan 2.1 berikut. 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

 

Peran BPBD belum 

maksimal 
Peran BPBD sudah maksimal 

Masyarakat tidak memahami 

mengenai mitigasi 

bencanalongsor 

Masyarakat memahami 

mengenai mitigasi bencana 

longsor 

Pemberian Pendidikan Mitigasi Bencana oleh 

BPBD Kabupaten Banjarnegara 

Data Daerah Rawan Bencana 
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BAB V

PENUTUP 

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini ialah:

1. Tingkat pengetahuan masyarakat Desa Sampang tentang pendidikan

mitigasi bencana tanah longsor mampu dikatakan cukup baik,

masyarakat mengetahui dengan baik dampak yang diakibatkan tanah 

longsor serta cara menanggulanginya.

2. Pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana tanah longsor di Desa

Sampang cukup baik namun kurangnya informasi masyarakat mengenai

jalur evakuasi serta tempat evakuasi sementara maupun akhir saat terjadi

bencana tanah lonogsor membuat masyarakat belum terlalu memahami 

wilayah mana yang aman dijadikan tempat berlindung.

3. Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Banjarngara termasuk baik melalui perhitungan yang dilakukan tingkat

pengetahuan masyarakat Desa Sampang tentang pendidikan mitigasi

bencana tanah longsor serta pelaksanaan pendidikan mitigasi bencana

tanah longsor di Desa Sampang memiliki pengaruh yang baik terhadap

peranan BPBD Kabupaten Banjarngara dalam melaksanakan mitigasi

bencana pada msyarakat Desa Sampang, berpengaruh baik secara 

simultan maupun terpisah antar variabelnya.

96 
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diambil saran sebagai berikut :

1. Peranan BPBD Kabupaten Banjarnegara dalam menjalankan tugasnya

melaksanakan mitigasi bencana tanah longsor di Desa Sampang,

Kecamatan Karangkobar diharapkan lebih maksimal sehingga

masyarakat akan lebih memahami resiko bencana yang ada di 

lungkungan sekitar tempat tinggalnya.

2. BPBD Kabupaten Banjarnegara perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi

pendidikan mitigasi bencana tanah longsor serta mitigasinya di Desa 

Sampang tidak hanya dilakukan secara aktif setelah terjadinya bencana.

3. Masyarakat Desa Sampang yang tinggal di wilayah rawan bencana

diharapkan selalu aktif dalam memperoleh informasi mengenai bencana

tanah longsor dan mengenali daerah tempat tinggal mereka, sehingga

dapat memperkirakan kemungkinan terburuk serta cara 

mengantisipasinya.
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