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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Bencana Tanah Longsor 

Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, bencana adalah 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. 

Bencana merupakan pertemuan dari tiga unsur, yaitu ancaman bencana, 

kerentanan, dan kemampuan yang dipicu oleh suatu kejadian. 

Bencana didefinisikan sebagai suatu gangguan serius terhadap 

keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas 

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

melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan 

menggunakan sumberdaya mereka sendiri (United Nations International Strategy 

for Disaster Reduction [UNISDR],  2009). Bencana merupakan hasil dari 

kombinasi pengaruh bahaya (hazard), kondisi kerentanan (vulnerability) pada saat 

ini, kurangnya kapasitas maupun langkah-langkah untuk mengurangi atau 

mengatasi potensi dampak negatif. 

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, antara 

lain: 

1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 
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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. 

Menurut United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

(UNISDR, 2004), terdapat dua jenis utama bencana yaitu bencana alam dan 

bencana teknologi. Bencana alam terdiri dari tiga: 

1. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, topan, banjir bandang, 

kekeringan dan tanah longsor. 

2. Bencana geofisik berupa gempa, tsunami dan aktifitas vulkanik 

3. Bencana biologi berupa epidemi, penyakit tanaman dan hewan. 

Bencana teknologi terbagi menjadi tiga grup yaitu: 

1. Kecelakaan industri berupa kebocoran zat kimia, kerusakan infrastruktur 

industri, kebocoran gas, keracunan dan radiasi. 

2. Kecelakaan transportasi berupa kecelakaan udara, darat dan air. 

3. Kecelakaan miscellaneous berupa struktur domestik atau struktur 

nonindustrial, ledakan dan kebakaran. 

Bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh gaya-

gaya dari dalam bumi. Sedangkan bencana alam klimatologis adalah bencana 

alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, suhu atau cuaca. bencana alam 
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ekstra-terestrial, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh gaya atau energi dari 

luar bumi, bencana alam geologis dan klimatologis lebih sering berdampak 

terhadap manusia. 

Gerakan tanah adalah suatu konsekuensi fenomena dinamis alam untuk 

mencapai kondisi baru akibat gangguan keseimbangan lereng yang terjadi, baik 

secara alamiah maupun akibat ulah manusia (Anwar et al, 2003). Gerakan tanah 

akan terjadi pada suatu lereng, jika ada keadaan ketidakseimbangan yang 

menyebabkan terjadinya suatu proses mekanis, mengakibatkan sebagian dari 

lereng tersebut bergerak mengikuti gaya gravitasi, dan selanjutnya setelah terjadi 

longsor lereng akan seimbang atau stabil kembali. Jadi longsor merupakan 

pergerakan massa tanah atau batuan menuruni lereng mengikuti gaya gravitasi 

akibat terganggunya kestabilan lereng. Apabila massa yang bergerak pada lereng 

ini didominasi oleh tanah dan gerakannya melalui suatu bidang pada lereng, baik 

berupa bidang miring maupun lengkung, maka proses pergerakan tersebut disebut 

sebagai longsoran tanah.  

Suripin (2002) mendefinisikan tanah longsor adalah merupakan suatu 

bentuk erosi dimana pengangkutan atau gerakan massa tanah terjadi pada suatu 

saat dalam volume yang relatif besar. Ditinjau dari segi gerakannya, maka selain 

erosi longsor masih ada beberapa erosi yang diakibatkan oleh gerakan massa 

tanah, yaitu rayapan (creep), runtuhan batuan (rock fall) dan aliran lumpur (mud 

flow). Massa yang bergerak dalam longsor merupakan massa yang besar maka 

seringkali kejadian tanah longsor akan membawa korban, berupa kerusakan 

lingkungan, lahan pertanian, permukiman dan infrastruktur serta harta bahkan 

hilangnya nyawa manusia. 
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2.1.1. Jenis-Jenis Tanah Longsor 

Tanah longsor atau gerakan tanah yang terjadi pada suatu daerah   

dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain faktor–faktor geologis, faktor curah 

hujan dan faktor buatan manusia. 

Faktor pengontrol terjadinya longsoran merupakan fenomena yang 

mengkondisikan suatu lereng menjadi berpotensi bergerak, meskipun pada saat ini 

lereng tersebut masih stabil (belum bergerak atau belum longsor). Lereng yang 

berpotensi untuk bergerak ini baru akan bergerak apabila ada gangguan yang 

memicu terjadinya gerakan (Karnawati, 2005). Faktor-faktor ini umumnya 

merupakan fenomena alam (meskipun ada yang bersifat non alamiah). 

Menurut Popescu (2002), penyebab tanah longsor secara garis besar 

dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu : kondisi tanah dan batuan, proses-

proses geomorfologi, proses-proses fisik dan proses-proses buatan manusia. 

Proses terjadinya tanah longsor atau gerakan tanah dibagi menjadi dua faktor 

yaitu faktor penyebab pengontrol dan faktor pemicu gerakan. Faktor pengontrol 

meliputi : aspek geomorfologi, geologi, tanah, geohidrologi dan tata guna lahan. 

Faktor pemicu gerakan meliputi : infiltrasi air ke dalam lereng, getaran dan 

aktivitas manusia (Karnawati, 2005). 

Ada banyak klasifikasi mekanisme tanah longsor, seperti klasifikasi yang 

dikemukakan oleh Varnes (1978).  Klasifikasi tanah longsor yang sering 

digunakan adalah klasifikasi yang dikemukakan oleh Varnes untuk lereng alami. 

Adapun klasifikasi Hoek dan Bray banyak digunakan dalam bidang pertambangan 

yaitu untuk lereng buatan. Klasifikasi oleh Varnes didasarkan pada mekanisme 

gerakan dan material yang berpindah atau bergerak. 
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Varnes (1978) mengklasifikasi tanah longsor menjadi  6 tipe yaitu fall 

(jatuhan), topple (jungkiran), slides (longsoran), lateral spread (hamparan lateral), 

flow (aliran) dan complex/compound (kompleks atau gabungan). Lebih jelasnya 

klasifikasi tanah longsor menurut Vernes (1978) disajikan dalam Tabel 2.1 dan 

gambar jenis-jenis tanah longsor menurut USGS (2004) disajikan dalam Gambar 

2.1. 

Tabel 2.1   

Klasifikasi tanah longsor 

Sumber : Varnes (1978)  
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Gambar 2.1. Jenis tanah longsor (USGS, 2004) 

Menurut Subowo (2003), ada enam jenis tanah longsor, yaitu: longsoran 

translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan 

aliran bahan rombakan seperti pada Tabel 2.2. Dari keenam jenis longsor tersebut, 

jenis longsor translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut 

dikarenakan tingkat pelapukan batuan yang tinggi, sehingga tanah yang terbentuk 

cukup tebal. Sedangkan longsor yang paling banyak menelan korban harta, benda 

dan jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. Hal tersebut dikarenakan longsor 

jenis aliran bahan rombakan ini dapat menempuh jarak yang cukup jauh yaitu bisa 

mencapai ratusan bahkan ribuan meter, terutama pada daerah-daerah aliran sungai 

di daerah sekitar gunungapi. Kecepatan longsor jenis ini sangat dipengaruhi oleh 

kemiringan lereng, volume dan tekanan air, serta jenis materialnya. 
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Tabel 2.2   

Jenis tanah longsor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Subowo (2003) 

 

2.1.2 Penyebab Tanah Longsor 

Tanah longsor akan terjadi jika terpenuhi tiga keadaan, yaitu: 1) lereng 

cukup curam, 2) terdapat bidang peluncur (batuan) di bawah permukaan tanah 

yang kedap air, dan 3) terdapat cukup air (hujan) yang masuk ke dalam pori-pori 

tanah di atas lapisan batuan kedap sehingga tekanan tanah terhadap lereng 

meningkat (Brook et al., 1991). Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng 

tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah 
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hujan, vegetasi penutup dan penggunaan lahan pada lereng tersebut, namun secara 

garis besar dapat dibedakan sebagai faktor alami dan manusia.  

Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (2005), 

tanah longsor dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia sebagai pemicu 

terjadinya tanah longsor, yaitu : 

a. Faktor Alam 

Kondisi alam yang menjadi faktor utama terjadinya longsor antara lain: 

a. Kondisi geologi: batuan lapuk, kemiringan lapisan, sisipan lapisan batu 

lempung, lereng yang terjal yang diakibatkan oleh struktur sesar dan kekar 

(patahan dan lipatan), gempa bumi, stratigrafi dan gunung api, lapisan 

batuan yang kedap air miring ke lereng yang berfungsi sebagai bidang 

longsoran, adanya retakan karena proses alam (gempa bumi, tektonik). 

b. Keadaan tanah: erosi dan pengikisan, adanya daerah longsoran lama, 

ketebalan tanah pelapukan bersifat lembek, butiran halus, tanah jenuh 

karena air hujan. 

c. Iklim: curah hujan yang tinggi, air (hujan di atas normal) 

d. Keadaan topografi: lereng yang curam. 

e. Keadaan tata air: kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, 

erosi dalam, pelarutan dan tekanan hidrostatika, susut air cepat, banjir, 

aliran bawah tanah pada sungai lama). 

f. Tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misal lahan kosong, semak 

belukar di tanah kritis. 
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b. Manusia 

Ulah manusia yang tidak bersahabat dengan alam dan dapat menimbulkan 

terjadinya tanah longsor antara lain: 

a. Pemotongan tebing pada penambangan batu di lereng yang terjal. 

b. Penimbunan tanah urugan di daerah lereng. 

c. Kegagalan struktur dinding penahan tanah. 

d. Perubahan tata lahan seperti penggundulan hutan menjadi lahan basah 

yang menyebabkan terjadinya pengikisan oleh air permukaan dan 

menyebabkan tanah menjadi lembek 

e. Adanya budidaya kolam ikan dan genangan air di atas lereng. 

f. Sistem pertanian yang tidak memperhatikan irigasi yang aman. 

g. Pengembangan wilayah yang tidak diimbangi dengan kesadaran 

masyarakat, sehingga Rencana Untuk Tata Ruang (RUTR) tidak ditaati 

yang akhirnya merugikan sendiri. 

h. Sistem drainase daerah lereng yang tidak baik yang menyebabkan lereng 

semakin terjal akibat penggerusan oleh air saluran di tebing 

i. Adanya retakan akibat getaran mesin, ledakan, beban massa yang 

bertambah dipicu beban kendaraan, bangunan dekat tebing, tanah kurang 

padat karena material urugan atau material longsoran lama pada tebing 

j. Terjadinya bocoran air saluran dan luapan air saluran 

Penyebab terjadinya tanah longsor dapat bersifat statis dan dinamis. Statis 

merupakan kondisi alam seperti sifat batuan (geologi) dan lereng dengan  

kemiringan sedang hingga terjal, sedangkan dinamis adalah ulah manusia. Ulah 

manusia banyak sekali jenisnya dari perubahan tata guna lahan hingga 
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pembentukan gawir yang terjal tanpa memperhatikan stabilitas lereng. (Surono, 

2003). Sedangkan menurut Sutikno (1997), faktor-faktor yang mempengaruhi 

terjadinya gerakan tanah antara lain : tingkat kelerengan, karakteristik tanah, 

keadaan geologi, keadaan vegetasi, curah hujan/hidrologi, dan aktivitas manusia 

di wilayah tersebut. 

Tabel 2.3 

 Faktor penyebab dan faktor pemicu tanah longsor 

No Faktor Penyebab Parameter 

1 Faktor pemicu dinamis 1. Kemiringan lereng 

2. Curah hujan 

3. Penggunan lahan (aktivitas manusia) 

2 Faktor pemicu statis 4. Jenis batuan dan struktur geologi 

5. Kedalaman solum tanah 

6. Permeabilitas tanah 

7. Tekstur tanah 

Sumber : Goenadi et al. (2003) dalam Alhasanah (2006) 

Karnawati (2004) dalam Alhasanah (2006) menjelaskan bahwa terjadinya 

longsor karena adanya faktor-faktor pengontrol gerakan di antaranya 

geomorfologi, tanah, geologi, geohidrologi, dan tata guna lahan, serta adanya 

proses-proses pemicu gerakan seperti : infiltrasi air ke dalam lereng, getaran, 

aktivitas manusia/perubahan dan gangguan lahan. 

Faktor-faktor pengontrol gerakan tanah meliputi kondisi morfologi, geologi, 

struktur geologi, hidrogeologi, dan tata guna lahan. Faktor-faktor tersebut saling 

berinteraksi sehingga mewujudkan suatu kondisi lereng yang cenderung atau 

berpotensi untuk bergerak. Kondisi lereng yang demikian disebut sebagai kondisi 

rentan untuk bergerak. Gerakan pada lereng baru benar-benar dapat terjadi apabila 
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ada pemicu gerakan. Pemicu gerakan merupakan proses-proses alamiah ataupun 

non alamiah yang dapat mengubah kondisi lereng dari rentan (siap bergerak) 

menjadi mulai bergerak. 

Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan (1981) faktor-faktor 

penyebab terjadinya tanah longsor antara lain adalah sebagai berikut : 

a. Topografi atau lereng, 

b. Keadaan tanah/batuan, 

c. Curah hujan atau keairan, 

d. Gempa/gempa bumi, dan 

e. Keadaan vegetasi/hutan dan penggunaan lahan. 

Faktor-faktor penyebab tersebut satu sama lain saling mempengaruhi dan 

menentukan besar dan luasnya bencana tanah longsor. Kepekaan suatu daerah 

terhadap bencana tanah longsor ditentukan pula oleh pengaruh dan kaitan faktor-

faktor ini satu sama lainnya. 

2.1.2.1 Kelerengan (Slope) 

Menurut Karnawati (2001), kelerengan menjadi faktor yang sangat penting 

dalam proses terjadinya tanah longsor. Pembagian zona kerentanan sangat terkait 

dengan kondisi kemiringan lereng. Kondisi kemiringan lereng lebih 15º perlu 

mendapat perhatian terhadap kemungkinan bencana tanah longsor dan tentunya 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mendukung. Pada dasarnya 

sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan daerah perbukitan atau 

pegunungan yang membentuk lahan miring. Namun tidak selalu lereng atau lahan 

yang miring berbakat atau berpotensi longsor. Potensi terjadinya gerakan pada 

lereng juga tergantung pada kondisi batuan dan tanah penyusun lerengnya, 
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struktur geologi, curah hujan, vegetasi penutup, dan penggunaan lahan pada 

lereng tersebut. 

Lebih jauh Karnawati (2001) menyebutkan terdapat 3 tipologi lereng yang 

rentan untuk bergerak/longsor, yaitu : 

- Lereng yang tersusun oleh tumpukan tanah gembur dialasi oleh batuan atau 

tanah yang lebih kompak. 

- Lereng yang tersusun oleh pelapisan batuan miring searah lereng. 

- Lereng yang tersusun oleh blok-blok batuan. 

Kemantapan suatu lereng tergantung kapada gaya penggerak dan gaya 

penahan yang ada pada lereng tersebut. Gaya penggerak adalah gaya-gaya yang 

berusaha untuk membuat lereng longsor, sedangkan gaya penahan adalah gaya-

gaya yang mempertahankan kemantapan lereng tersebut. Jika gaya penahan ini 

lebih besar daripada gaya penggerak, maka lereng tersebut tidak akan mengalami 

gangguan atau berarti lereng tersebut mantap (Das, 1993; Notosiswojo dan 

Projosumarto, 1984 dalam Mustafril, 2003).  

Pada dasarnya sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan daerah 

perbukitan atau pegunungan yang membentuk lahan miring. Lereng atau lahan 

yang kemiringannya melampaui 20º (40%), umumnya berbakat untuk bergerak 

atau longsor. Namun tidak selalu lereng atau lahan yang miring berpotensi untuk 

longsor. Menurut Anwar et al. (2001), dari berbagai kejadian longsor, dapat 

diidentifikasi 3 tipologi lereng yang rentan untuk bergerak yaitu:  

a. Lereng timbunan tanah residual yang dialasi oleh batuan kompak. 

b. Lereng batuan yang berlapis searah lereng topografi. 

c. Lereng yang tersusun oleh blok-blok batuan. 
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2.1.2.2 Penutupan lahan 

Penggunaan lahan seperti persawahan maupun tegalan dan semak belukar, 

terutama pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan lahan terjal umumnya 

sering terjadi tanah longsor. Minimnya penutupan permukaan tanah dan vegetasi, 

sehingga perakaran sebagai pengikat tanah menjadi berkurang dan mempermudah 

tanah menjadi retak-retak pada musim kemarau. Pada musim penghujan air akan 

mudah meresap ke dalam lapisan tanah melalui retakan tersebut dan dapat 

menyebabkan lapisan tanah menjadi jenuh air. Hal demikian cepat atau lambat 

akan mengakibatkan terjadinya longsor atau gerakan tanah (Wahyunto, 2007). 

Karnawati (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan lahan dapat menjadi 

faktor pengontrol gerakan tanah dan meningkatkan risiko gerakan tanah karena 

pemanfaatan lahan akan berpengaruh pada tutupan lahan (land cover) yang ada. 

Tutupan lahan dalam bentuk tanaman-tanaman hutan akan mengurangi erosi. 

Adapun tutupan lahan dalam bentuk permukiman, sawah dan kolam akan rawan 

terhadap erosi, apalagi lahan tanpa penutup akan sangat rawan terhadap erosi yang 

akan mengakibatkan gerakan tanah. 

Pola tanam yang tidak tepat justru berpotensi meningkatkan bahaya 

longsor. Jenis tanaman apa pun yang ditanam saat rehabilitasi harus sesuai dengan 

kondisi geofisik dan sejalan dengan tujuan akhir rehabilitasi lahan. Pohon yang 

cocok ditanam di lereng curam adalah yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki 

jangkauan akar yang luas sebagai pengikat tanah (Surono, 2003). 

  



19 
 

 
 

2.1.2.3 Faktor tanah 

Jenis tanah sangat menentukan terhadap potensi erosi dan longsor. Tanah 

yang gembur karena mudah melalukan air masuk ke dalam penampang tanah akan  

lebih berpotensi longsor dibandingkan dengan tanah yang padat (massive) seperti 

tanah bertekstur liat (clay). Hal ini dapat terlihat juga dari kepekaan erosi tanah. 

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

erosi, ditentukan oleh berbagai sifat fisik dan kimia tanah. Makin kecil nilai K 

makin tidak peka suatu tanah terhadap erosi (Sitorus, 2006). 

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), struktur 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 sebagian kecil air hujan yang terinfiltrasi 

dan sebagian besar menjadi aliran permukaan. (Litbang Departemen Pertanian, 

2006). Dalam hal kekritisan stabilisasi lereng menurut Saptohartono (2007) pada 

intensitas hujan yang sama (127,4 mm/jam), tekstur tanah pasir cenderung lebih 

cepat mencapai kondisi kritis sekitar 0,023 jam, dibandingkan tekstur tanah 

lempung 0,03 jam dan tanah liat sekitar 0,08 jam setelah terjadi hujan.  

2.1.2.4 Curah Hujan 

Curah hujan adalah banyaknya air hujan yang jatuh ke bumi persatu satuan 

luas permukaan pada suatu jangka waktu tertentu. Besar kecilnya curah hujan 

dapat dinyatakan sebagai volume air hujan yang jatuh pada suatu areal tertentu 

dalam jangka waktu relatif lama, oleh karena itu besarnya curah hujan dapat 
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dinyatakan dalam m³/satuan luas, secara umum dinyatakan dalam tinggi air (mm). 

Curah hujan 10 mm berarti tinggi hujan yang jatuh pada areal seluas 1 m² adalah 

10 liter (Subekti et al, 2009). 

Karnawati (2003) menyatakan salah satu faktor penyebab terjadinya 

bencana tanah longsor adalah air hujan. Air hujan yang telah meresap ke dalam 

tanah lempung pada lereng akan tertahan oleh batuan yang lebih kompak dan 

lebih kedap air. Derasnya hujan mengakibatkan air yang tertahan semakin 

meningkatkan debit dan volumenya dan akibatnya air dalam lereng ini semakin 

menekan butiran-butiran tanah dan mendorong tanah lempung pasiran untuk 

bergerak longsor. Batuan yang kompak dan kedap air berperan sebagai penahan 

air dan sekaligus sebagai bidang gelincir longsoran, sedangkan air berperan 

sebagai penggerak massa tanah yang tergelincir di atas batuan kompak tersebut. 

Semakin curam kemiringan lereng maka kecepatan penggelinciran juga semakin 

cepat. Semakin gembur tumpukan tanah lempung maka semakin mudah tanah 

tersebut meloloskan air dan semakin cepat air meresap ke dalam tanah. Semakin 

tebal tumpukan tanah, maka juga semakin besar volume massa tanah yang 

longsor. Tanah yang longsor dengan cara demikian umumnya dapat berubah 

menjadi aliran lumpur yang pada saat longsor sering menimbulkan suara 

gemuruh. Hujan dapat memicu tanah longsor melalui penambahan beban lereng 

dan menurunkan kuat geser tanah. 

Selanjutnya, menurut Suryolelono (2005), pengaruh hujan dapat terjadi di 

bagian-bagian lereng yang terbuka akibat aktivitas mahluk hidup terutama 

berkaitan dengan budaya masyarakat saat ini dalam memanfaatkan alam berkaitan 

dengan pemanfaatan lahan (tata guna lahan), kurang memperhatikan pola-pola 
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yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penebangan hutan yang seharusnya tidak 

diperbolehkan tetap saja dilakukan, sehingga lahan-lahan pada kondisi lereng 

dengan geomorfologi yang sangat miring, menjadi terbuka dan lereng menjadi 

rawan longsor. 

2.1.2.5 Faktor geologi 

Faktor geologi yang mempengaruhi terjadinya gerakan tanah adalah struktur  

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

gempa. Struktur geologi yang mempengaruhi terjadinya gerakan tanah 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 (Surono, 2003). 

Menurut UNDP (1992), terdapat 9 karakteristik bencana tanah longsor 

seperti yang disajikan dalam Tabel 2.4. 

2.2 Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor 

2.2.1. Ancaman (Bahaya) Risiko Bencana Tanah Longsor 

Ancaman (bahaya) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, 

klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi 

suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi 

menimbulkan korban dan kerusakan. Bahaya atau hazard merupakan salah satu 

komponen penyusun risiko (risk) bencana. 
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Tabel 2.4 

 Karakteristik bencana tanah longsor (UNDP, 1992) 

NO PERIHAL RANGKUMAN 

1 Fenomena 

sebab akibat 

Meluncurnya tanah pada lereng dan bebatuan sebgai akibat getaran-

getaran yang terjadi secara alami, perubahan-perubahan secara 

langsung kandungan air, hilangnya dukungan yang berdekatan, 

pengisian beban, pelapukan, atau manipulasi manusia terhadap jalur-

jalur air dan komposisi lereng. 

2 Karakteristik 

Umum 

Tanah longsor berbeda-beda dalam tipe gerakannya (jatuh, meluncur, 

tumbang, menyebar ke samping, mengalir), dan mungkin pengaruh-

pengaruh sekundernya adalah badai yang kencang, gempa bumi dan 

letusan gunung berapi. Tanah longsor lebih menyebar dibandingkan 

dengan kejadian geologi lainnya. 

3 Bisa 

diramalkan 

Frekuensi kemunculannya, tingkat, dan konsekuensi dari tanah 

longsor bisa diperkirakan dan daerah-daerah yang beresiko tinggi 

ditetapkan dengan penggunaan informasi pada area geologi, 

geomorphologi, hidrologi, & klimatologi dan vegetasi. 

4 Faktor-faktor 

yang 

memberikan 

kontribusi 

terhadap 

kerentanan 

 Tempat tinggal yang dibangun pada lereng terjal, tanah yang 

lembek, puncak batu karang.  

 Tempat hunian yang dibangun pada dasar lereng yang terjal, pada 

mulut-mulut sungai dari lembah-lembah gunung. 

 Jalan-jalan, jalur-jalur komunikasi di daerah-daerah pegunungan. 

 Bangunan dengan pondasi lemah. 

 Jalur-jalur pipa yang ditanam, pipa-pipa yang mudah patah. 

 Kurangnya pemahaman akan bahaya tanah longsor. 

5 Pengaruh-

pengaruh 

umum yang 

merugikan 

 

Kerusakan fisik - Segala sesuatu yang berada di atas atau pada jalur 

tanah longsor akan menderita kerusakan. Puing-puing bisa menutup 

jalan-jalan, jalur komunikasi atau jalan-jalan air. Pengaruh-pengaruh 

tidak langsung bisa mencakup kerugian produktifitas pertanian atau 

lahan-lahan hutan, banjir, berkurangnya nilai property. Korban – 

Kematian terjadi karena runtuhnya lereng. Luncuran puing-puing 

yang hebat atau aliran lumpur telah membunuh ribuan orang. 

6 Tindakan 

pengurangan 

risiko 

 Pemetaan bahaya  

 Legislasi dan peraturan penggunaan bahaya  

 Asuransi  
7 Tindakan 

kesiapan 

khusus  

 

 Pendidikan komunitas 

 Monitoring 

 Sistem peringatan dini 

 Jalur evakuasi 

8 Kebutuhan 

khusus pasca 

bencana  

 SAR (penggunaan peralatan untuk memindahkan tanah)  

 Bantuan medis, emergensi tempat berlindung bagi yang tidak 

memiliki tempat tinggal.  

9 Alat-alat 

penilaian 

dampak 

Formulir pengkajian kerusakan 

Sumber : UNDP (1992) 
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Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa 

batuan, bahan rombakan, tanah, material campuran tersebut bergerak ke bawah 

atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor adalah: 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 kedap air 

menjadi licin dan pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti kemiringan 

lereng dan keluar lereng. Faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor adalah : 

jenis tanah pada lapisan atas permukaan (top soil), vegetasi penutup, kemiringan 

lereng, dan tinggi rendahnya curah hujan. 

Kejadian gerakan tanah di Indonesia dapat dikatakan setiap tahun pasti 

terjadi dan beberapa di antaranya mengakibatkan bencana. Sejak tahun 2003-2005 

sedikitnya telah terjadi 103 kejadian longsor yang tersebar di Provinsi Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, 

dan Papua. Kejadian tersebut mengakibatkan 411 korban meninggal, 149 korban 

luka-luka, 4608 rumah rusak dan hancur, 751 ha lahan pertanian rusak, dan 920 m  

jalan rusak. (Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2007) 

Kejadian gerakan tanah di Karanganyar pada tanggal 26 Desember 2007 

menyebabkan 62 orang meninggal dunia (Naryanto, 2011). Bencana longsor di 

Kabupaten Sleman yang terjadi tahun 2011 sebanyak 34 unit rumah tertimbun dan 

korban 4 orang (Destrianti dan Pamungkas, 2013). Dari kejadian ini semua, 

potensi kejadian bencana tanah longsor di Indonesia sangat perlu mendapatkan 

perhatian. Peta bahaya gerakkan tanah Provinsi Bali disajikan pada Lampiran 1. 
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2.2.2 Kerentanan Bencana Tanah Longsor  

Keberadaan bencana pada dasarnya tidak diharapkan oleh pihak manapun. 

Akan tetapi ketika bencana merupakan hal yang mungkin terjadi, maka tindakan yang 

dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kesigapan ketika terjadi bencana dan 

kesiapsiagaan ketika tidak atau belum terjadi bencana. Model atau perkiraan terhadap 

bencana susulan hanya dapat dilakukan apabila pernah terjadi kejadian sebelumnya. 

Dalam menghadapi ancaman bencana, terdapat kelompok masyarakat yang 

melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur keselamatan yang telah ditetapkan. 

Namun di pihak lain terdapat kelompok masyarakat yang belum siap dan sigap ketika 

terjadi bencana.  

 Kerentanan merupakan kondisi masyarakat yang menyebabkan 

ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Berdasarkan Peraturan 

Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana kerentanan yang ada di masyarakat berupa : 

1. Kerentanan fisik (infrastruktur), menggambarkan perkiraan tingkat kerusakan 

terhadap infrastruktur bila ada faktor berbahaya (hazard). Berbagai indikator 

yang merupakan kerentanan fisik : persentase kawasan bangunan, kepadatan 

bangunan, persentasi bangunan darurat, jaringan listrik, rasio panjang jalan, 

jaringan telekomunikasi, jaringan PDAM dan rel kereta api.  

2. Kerentanan ekonomi, menggambarkan besarnya kerugian atau rusaknya 

kegiatan ekonomi (proses ekonomi) yang terjadi bila terjadi ancaman bahaya. 

Indikator yang menunjukkan tingginya tingkat kerentanan ekonomi adalah 
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persentase rumah tangga yang bekerja disektor rentan (sektor jasa dan 

distribusi) dan persentase rumah tangga miskin di daerah rentan bencana. 

3. Kerentanan sosial, menggambarkan perkiraan tingkat kerentanan terhadap 

keselamatan penduduk apabila ada bahaya. Indikatornya antara lain : kepadatan 

penduduk, laju pertumbuhan penduduk, persentase penduduk tua, balita dan 

wanita yang tinggi. 

4. Kerentanan lingkungan, menunjukkan kondisi suatu wilayah yang rawan akan 

bencana. Kondisi geografis, kondisi geologis serta data statistik kebencanaan 

merupakan indikator kerentanan lingkungan. 

Kerentanan organisasi (institusional), menunjukkan eksistensi institusi 

setempat (pemerintah/swasta) yang terkait dengan upaya penanggulangan bencana. 

Indikatornya antara lain: adanya pedoman dan kebijakan penanggulangan bencana, 

koordinasi, kerjasama, komitmen dan konsistensi  instansi terkait dalam 

penaggulangan bencana. 

2.2.3. Kapasitas Bencana Tanah Longsor 

Kapasitas merupakan seperangkat kemampuan yang memungkinkan 

masyarakat untuk meningkatkan daya tahan terhadap efek bahaya yang 

mengancam/merusak, dan meningkatkan ketahanan serta  kemampuan masyarakat 

untuk mengatasi dampak dari kejadian yang membahayakan. Kekuatan/potensi yang 

ada pada diri setiap individu dan kelompok sosial. Kapasitas ini dapat berkaitan 

dengan sumberdaya, keterampilan, pengetahuan, kemampuan organisasi dan sikap 

untuk bertindak dan merespon suatu krisis (Anderson & Woodrow, 1989 dalam 

Paripurno 2001). 
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Jenis-jenis kapasitas dalam penanggulangan bencana : 

1. Kapasitas fisik 

 Kemampuan untuk memperoleh barang/benda yang dibutuhkan untuk 

membangun kembali struktur dalam masyarakat. 

2. Kapasitas sosial ekonomi 

Pada saat tuntutan akan berbagai barang yang tersedia, ada pula  kebutuhan 

akan tenaga yang teroganisir untuk membangun kembali daerah mereka. 

Para tenaga ini harus memiliki berbagai keterampilan khusus. 

3. Kapasitas keorganisasian/kelembagaan 

Adanya lembaga berbentuk keluarga dan masyarakat. Mereka mempunyai 

pemimpin beserta sistemnya dalam pengambilan berbagai keputusan. 

4. Kapasitas ekonomi 

 Adanya kemampuan di sektor bisnis untuk kembali memperbaiki dan 

memulihkan masyarakat perekonomian. 

5. Kapasitas bersikap/motivasi 

 Orang juga memiliki sikap positif dan motivasi kuat seperti misalnya muncul 

sebuah tekad untuk bertahan, mencintai atau peduli pada orang lain, 

keberanian serta keinginan untuk saling membantu. 

Adanya kerentanan dan ancaman bencana menjadikan kapasitas mutlak untuk 

dikembangkan. Semakin besar kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam 

mengelola bencana maka akan semakin kecil dampak kerugian dan korban yang 

ditimbulkan. Hal seperti inilah yang dirintis dalam pengurangan risiko bencana. 
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2.2.4.  Risiko Bencana 

Menurut Bakornas PB (2006), dalam pengelolaan bencana (disaster 

management), risiko bencana adalah interaksi antara kerentanan daerah dengan 

ancaman bahaya yang ada. Tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga 

kemampuan dalam menghadapai ancaman tersebut semakin meningkat. Besarnya 

risiko bencana dapat dinyatakan dalam bersarnya kerugian yang terjadi (harta, jiwa, 

cedera) untuk suatu besaran kejadian tertentu. Risiko bencana pada suatu daerah 

bergantung kepada beberapa faktor berikut: 

- Alam/geografi/geologi (kemungkinan terjadinya fenomena bahaya) 

- Kerentanan masyarakat terhadap fenomena (kondisi dan banyaknya 

bangunan) 

- Kerentanan fisik daerah (kondisi dan banyaknya bangunan) 

- Konteks strategis daerah 

- Kesiapan masyarakat setempat untuk tanggap darurat dan membangun 

kembali, dan faktor lain. 

Secara umum risiko bencana dapat dirumuskan sebagai berikut:  

                           
          

         
    (2.1) 

Ancaman  suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat 

menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa atau kerusakan lingkungan. 

Kerentanan  suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-

proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan 

masyarakat dalam menghadapi ancaman. 
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Kapasitas  penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki 

masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan 

diri untuk mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri 

dari akibat bencana. 

Dengan demikian maka semakin tinggi ancaman, kerentanan dan lemahnya 

kapasitas, maka semakin besar pula risiko bencana yang dihadapi seperti yang terlihat 

pada Gambar 2.3. Apa yang bisa dilakukan masyarakat dalam mengurangi risiko 

bencana? 

1. Mengenali potensi bencana yang merupakan ancaman. 

2. Mengurangi dampak bencana (mitigasi bencana) 

3. Membuat action plan, termasuk: rute dan peta evakuasi serta simulasi 

bencana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Upaya pengurangan risiko bencana (Bakornas PB, 2006) 

Ancaman 

Ancaman 
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Bidang kegiatan pengurangan risiko bencana adalah dengan melakukan 

berbagai cara antara lain: 

1. Identifikasi dan pengkajian risiko 

a. Analisis kerentanan dan kemampuan 

b. Analisis dan pemantauan ancaman 

c. Identifikasi risiko dan kajian dampak  

d. Peringatan dini  

2. Pengurangan risiko 

a. Manajemen lingkungan  

b. Pembangunan sosial dan ekonomi  

c. Upaya fisik dan teknik  

d. Jejaring dan kemitraan  

3. Penanggulangan dampak risiko/darurat 

a. Kesiapan, perencanaan kontijensi.  

b. Penanggulangan kedaruratan.  

c. Pemulihan  

2.3. Upaya Pengurangan Risiko Bencana 

Menurut Bakornas PB (2006), salah satu pengertian paling sederhana tentang 

bencana adalah adanya kerugian pada hidup dan kehidupan suatu masyarakat sebagai 

dampak dari suatu kejadian yang disebabkan gejala alam ataupun ulah manusia. 

Kalau bencana diartikan seperti ini, maka tujuan utama dari penanganan bencana 

adalah untuk mencegah atau mengurangi kerugian yang dihadapi masyarakat. 

Pertanyaan sentral berikutnya adalah strategi apa yang dapat digunakan untuk 
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mencapai tujuan tersebut? Strategi pertama adalah dengan mencegah kejadiannya, 

yaitu dengan sama sekali menghilangkan atau secara signifikan mengurangi 

kemungkinan dan peluang terjadinya fenomena yang bepotensi merugikan tersebut. 

Kalau ini tidak dapat dicapai, maka strategi kedua adalah dengan melakukan berbagai 

cara untuk mengurangi besarnya dan keganasan kejadian tersebut dengan mengubah 

karakteristik ancamannya, meramalkan atau mendeteksi potensi kejadian, atau 

mengubah sesuai unsur-unsur struktural dan nonstruktural dari masyarakat. Jika 

kejadian memang tidak dapat dihindarkan atau dikurangi, maka strategi ketiga adalah 

dengan mampersiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menghindari atau 

merespon kejadian tersebut secara efektif sehingga kerugian dapat dikurangi. Strategi 

yang keempat adalah dengan secepatnya memulihkan masyarakat korban bencana 

dan membangun kembali sembari menguatkan mereka untuk menghadapi 

kemungkinan bencana masa depan. Jadi strategi penanganan bencana jelas bukan dan 

tidak terbatas pada respon kedaruratan saja. 

Selama ini penanganan bencana difokuskan pada saat kejadian bencana 

melalui pemberian bantuan darurat (relief) berupa : pangan, penampungan, dan 

kesehatan. Tujuan utama penanganan seperti ini adalah untuk meringankan 

penderitaan korban, kerusakan ketika terjadi bencana, dan segera mempercepat 

pemulihan (recovery). 

Dari respon darurat ke manajemen risiko : pergeseran ini mendorong 

perubahan radikal cara pandang. Tadinya, penanganan bencana dipandang sebagai 

rangkaian tindakan khusus terbatas pada keadaan darurat, dilakukan oleh para pakar 

saja, kompleks dan mahal, serta cepat. Sekarang, penanganan bencana harus dilihat 
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sebagai suatu paket kegiatan baik ada kedaruratan ataupun tidak. Titik beratnya 

bukan lagi bagaimana merespon kedaruratan melainkan bagaimana melakukan 

manajemen risiko sehingga dampak merugikan dari suatu kejadian dapat dikurangi 

atau dihilangkan sama sekali. Aspek-aspek penanganan bencana harus dipadukan 

dalam keseharian aspek-aspek pembangunan dan hajat pemerintahan justru pada saat 

keadaan normal. Dengan demikian, penanganan bencana membuka diri terhadap 

peran serta masyarakat dan dunia usaha pada berbagai tahap penanganan bencana. 

Kemudian perubahan paradigma penanganan bencana mulai bergeser ke arah 

pengurangan risiko bencana yaitu kombinasi dari sudut pandang teknis dan ilmiah 

terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politis, dan menganalisis risiko bencana, 

ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kemampuan untuk mengelola dan mengurangi risiko, dan juga 

mengurangi terjadinya bencana. Kegiatannya dilakukan bersama oleh semua para 

pihak (stakeholder) dengan pemberdayaan masyarakat. 

Pendekatan ini menekankan pada bahaya dan kerentanan, serta kemampuan 

masyarakat dalam menghadapi bahaya dan risiko, gejala alam dapat menjadi bahaya, 

jika mengancam manusia dan harta benda. Bahaya akan berubah menjadi bencana 

jika bertemu dengan kerentanan dan ketidakmampuan masyarakat. 

Fokus utama dalam pengurangan risiko bencana adalah: 

1. Pengaturan legalitas bagaimana pengurangan risiko bencana menjadi prioritas 

nasional. Memperkuat kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam 

membagi tanggung jawab. 
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2. Perumusan kebijakan pengurangan risiko bencana terintegrasi kedalam 

perumusan kebijakan pembangunan. 

3. Perencanaan dan pembangunan 

a. Pengurangan risiko bencana menjadi rencana strategi instansi pusat ke 

daerah 

b. Mekanisme untuk menjamin bahwa bencana tidak akan merusak proyek 

pembangunan. 

c. Dan proyek pembangunan tidak meningkatkan risiko bencana kepada 

masyarakat. 

d. Mekanisme koordinasi instansi atau lembaga terlibat dalam pengurangan 

risiko bencana. 

4. Dukungan pelaksanaan 

a. Pengurangan risiko bencana menjadi strategi dari instansi atau lembaga 

dalam pembangunan. 

b. Sasaran yang dituju mengenal ancaman akan ancaman risiko yang 

dihadapi serta cara mengatasinya. 

c. Adanya pengaturan kerjasama, kemitraan, dan koalisi untuk melaksanakan 

pengurangan risiko bencana. 

Menurut Yanuarko (2007), upaya pengurangan bencana harus ditingkatkan. 

Konferensi pengurangan risiko bencana sedunia (World Conference for Disaster 

Reduction/WCDR) di Kobe, Jepang, pada tanggal 18-25 Januari 2005 dan konferensi 

asia (Asian Conference for Disaster Reduction/ACDR) di Beijing, China, pada 

tanggal 27-29 September 2005 tentang pengurangan risiko bencana adalah dasar 
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tekad dan program kerja masyarakat sedunia dalam mengurangi risiko bencana, yang 

melahirkan Hyogo Framework for Action/HFA (Kerangka Kerja Aksi Hyogo 2005-

2015) yaitu membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana (Building 

the Resilience of nation and communities to disasters).  

Hasil ini memahami bahwa sasaran pembangunan tidak akan tercapai tanpa 

pertimbangan risiko bencana dan bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat 

dicapai kalau pengurangan risiko bencana tidak diarusutamakan kedalam kebijakan, 

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Jelasnya, perspektif pengurangan risiko 

bencana harus dipadukan kedalam perencanaan pembangunan setiap negara dan 

dalam strategi pelaksanaannya yang terkait. Pada pelaksaannya, hal ini sudah 

didukung perangkat teknologi yang sudah ada dalam kemampuan untuk mengambil 

tindakan proaktif untuk mengurangi risiko kerugian akibat bencana sebelum terjadi.  

 Selanjutnya bencana yang terjadi secara berulang-ulang menjadi suatu 

tantangan bagi pembangunan disetiap negara. Dampak bencana semakin meningkat, 

bantuan terhadap keadaan darurat juga semakin bertambah, juga semakin mengurangi 

sumber daya untuk biaya pembangunan. Demikian pula secara sosial dan ekonomi, 

penduduk semakin terpuruk dan terpinggirkan kedalam kemiskinan, ketergantungan 

akan sumber daya alam akan semakin meningkat, sehingga berdampak pada 

degradasi lingkungan, yang pada akhirnya semakin meningkatkan kerentanan 

terhadap risiko bencana. Dengan demikian pengurangan risiko bencana harus menjadi 

suatu bagian tak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan. 

 


