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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Ruang dan Penataan Ruang 

Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa  ruang adalah wadah yang 

meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara,  termasuk ruang di dalam bumi 

sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia  dan makhluk lain hidup 

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan  hidupnya. Menurut Yusuf 

Safari (2008) ruang adalah tempat untuk melangsungkan pengembangan 

wilayahmelalui upaya penataan ruang yang mempertimbangkan berbagai aspek 

kehidupan 

Rencana Tata Ruang Wilayah  Kabupaten Banyumas yang selanjutnya 

disebut  RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan 

ruang  wilayah Kabupaten Banyumas yang menjadi pedoman bagi penataan ruang  

wilayah Kabupaten Banyumas yang merupakan dasar dalam penyusunan  

program pembangunan. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan 

tata ruang. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur  

ruang  dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata 

ruang. 

B. Penggunaan Lahan 

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, tanah, 

relief, air, vegetasi, serta benda yang ada di atasnya yang berpengaruh terhadap 
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penggunaannya. Konsep dan definisi lahan yang lainnya yaitu menurut FAO  

(1976)dalam Saribun S Daud, 2007) adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi 

tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut 

mempengaruhi potensi penggunaannya, termasuk di dalamnya akibat 

kegiatankegiatan manusia baik masa lalu maupun sekarang.  

Pengunaan lahan (land use) merupakan setiap bentuk campur tangan 

manusia terhadap sumber daya lahan, baik yang sifatnya tetap (permanen) atau 

merupakan daur (cyclic) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya, baik 

kebendaan maupun kejiwaan (spiritual) , (Vink1975 dalam Saribun S Daud 2007). 

C. Longsorlahan 

Longsorlahan menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Geologi (2007) adalah 

perpindahan material pembentuk lereng berupa rombakan, tanah bergerak ke 

bawah atau ke luar lereng. 

Vernes ( 1978 dalam Choli Munawar dkk 2011) Gerak massa (mass 

movement) dalam istilah awam sering disebut longsorlahan adalah proses 

bergeraknya puing-puing batuan (termasuk di dalamnya tanah) secara besar-

besaran menuruni lereng secara lambat hingga cepat, oleh adanya pengaruh 

langsung dari gravitasi.Pengertian tersebut menjelaskan bahwa gerak massa tanah 

pada hakekatnya adalah gerakan massa batuan yang ukuran besarannya masih 

harus ditentukan, serta posisi arah gerakannya masih perlu diklasifikasikan. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerja Umum No 22 tahun 2007 tentang 

Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor, longsorlahan 

merupakan gejala alami yakni suatu proses perpindahan massa tanah atau batuan 
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pembentuk lereng dengan arah miring dari kedudukan semula, sehingga terpisah 

dari massa yang mantap karena pengaruh gravitasi dengan jenis gerakan 

berbentuk translasi dan rotasi. 

D. Risiko Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (BNPB No 2 

tahun 2012) 

Menurut Suranto (2008) bencana merupakan fenomena sosial akibat 

kolektif atas komponen  ancaman yang berupa fenomena alam dan atau buatan 

disatu pihak, dengan kerentanan komunitas dipihak lain serta risiko yang 

ditimbulkan. 

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang diakibatkan olehbencana 

pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu. Risiko bencana dapat berupa  

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan 

atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (PNPB No 1 tahun 

2012) 

E. Pengurangan Risiko Bencana 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatan yang 

terorganisisr untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko dari sebuah 

bencana. Tujuan dari PRB untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-
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ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya lingkungan maupun bahaya 

lainnya yang menimbulkan kerentanan (BNPB No 1 tahun 2012). 

F. Penelitian terdahulu 

Suranto (2008) melakukan penelitian Kajian pemanfaatan lahan daerah 

rawan bencana tanah longsor di Gununglurah Cilongok Banyumas. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan  pendekatan fenomenalogi. Pendekatan 

fenomenalogi artinya penelitian tidak melakukan suatu percobaan tetapi lebih 

kearah pendalaman suatu kasus atau keadaan yang dan dideskripsikan. Metode 

penelitian yang di gunakan dalam penelitian menggunakan penelitian kualitatif. 

Metode ini menghasilkan data secara deskriptif dalam bentuk kata, secara tertulis, 

gambar dan sebagainya. 

Berdasarkan analisis diperoleh hasil, bahwa karakteristik fisik alam 

mempengaruhi sebagian masyarakat dalam menentukan jenis pekerjaan. Jenis 

pekerjaan tersebut yaitu petani dan buruh tani, hal ini akan berpengaruh pula pada 

tingkat pendapatan mereka. Jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan pendapatan, 

sosial kemasyarakatan, pemahanan terhadap lingkungan dan tingkat aksesibilitas 

berpengaruh terhadap tingkat kapasitas dan kerentanan masyarakat. Secara umum 

tingkat kapasitas masyarakat masih rendah dan tingkat kerentanan masyarakat 

dalam menghadapi kemungkinan bencana relatif tinggi.  Daerah penelitian 

mempunyai tingkat potensi bencana tanah longsor rendah sampai tinggi. 

Pemanfaatan lahan di daerah penelitian didasarkan pada faktor turun-temurun, 

nilai lahan yang ada dan kondisi lingkungan yang masih alami serta tingkat 

kapasitas dan kerentanan masyarakat. Kondisi daerah yang mempunyai potensi 
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tanah longsor dan aktivitas masyarakat akan memicu daerah penelitian 

mempunyai tingkat risiko bencana tanah longsor tinggi. 

Nugroho (2013) melakukan penelitian Kajian Persebaran Longsorlahan 

Lahan Di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan  metode survai lapangan dengan menggunakan teknik 

areasampling dan incidental sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh  penggunaan lahan di Kecamatan Ajibarang.  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di daerah penelitian terdapat 57 

kejadian longsorlahan didominasi oleh kelas frekuensi sangat tinggi (9 dari 14 

poligon penggunaan lahan yang terdapat titik longsor mempunyai kelas frekuensi 

sangat tinggi) frekunsi tertinggi pada bentuk penggunaan lahan pemukiaman 

sangat banyak yaitu 35 kejadian longsorlahan. Nilai sebaran longsorlahan di 

kecamatan ajibarang mempunyai nilai T=0,21. Nilai tersebut mendekati angka 0, 

dimana nilai T= 0 menunjukan pola sebaran objek mengelompok, sehingga pola 

sebaran longsorlahan di Kecamatan Ajibarang mengelompok. 

Tabel 2.1.Perbedaan penelitian terdahulu dan peneliti 

Penelitian/ 

Tahun 

Joko Purwoko 

Suranto, 2008 (Tesis) 

Dwi Septian 

Nugroho 2013 

(Skripsi) 

Peneliti, 2013 

 

1 2 3 4 

Judul Kajian pemanfaatan 

lahan daerah rawan 

bencana tanah longsor 

di Gununglurah 

Cilongok Banyumas 

Kajian Persebaran 

Longsorlahan 

Lahan di 

Kecamatan 

Ajibarang 

Kabupaten 

Banyumas 

Arahan Penggunaan 

Lahan (Land Use) 

Berbasis 

Pengurangan Risiko 

Bencana 

Longsorlahan di 

Kecamatan 

Ajibarang  

Kabupaten 

Banyumas 
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Lokasi Desa Gununglurah 

Kecamatan Cilongok, 

KabupatenBanyumas 

Kecamatan 

Ajibarang, 

Kabupaten 

Banyumas 

Kecamatan 

Ajibarang 

Kabupaten 

Banyumas 

Tujuan Tujuannya adalah 

mengkaji pemanfaatan 

lahan yang ada pada 

daerah rawan bencana 

alam tanah longsor di 

Gununglurah, 

Cilongok, Banyumas. 

Mengetahui 

Frekuensi 

longsorlahan pada 

penggunaan lahan 

di daerah 

penelitian 

Mengetahui pola 

sebaran 

longsorlahan 

didaerah 

penelitian. 

- Mengetahui 

penyimpangan 

penggunaan di 

Kecamatan 

Ajibarang 

Kabupaten 

Banyumas. 

Alat dan 

bahan 

Kompilasi peta 

pemanfaatanlahan 

pada daerah 

rawanbencana 

tanahlongsor dan 

Kebijakanpenataan 

ruang 

Peta RBI  

Peta Penggunaan 

Lahan Ajibarang 

 

Peta RTRW  

Peta Risiko 

longsorlahan  dan 

Peta kemiringan 

lereng kecamatan 

Ajibarang. 

Metode Pendekatan 

fenomenologi analisis 

deskriptif kualitatif 

Survai lapangan 

 menggunakan 

teknik area 

sampling 

Menggunakan 

analisis keruangan 

Hasil PenyimpanganPemanf

aatan Lahan 

padaDaerah Rawan 

Bencana 

TanahLongsor 

danUpayaPengendalia

nPemanfaatan 

Peta sebaran 

Longsorlahan pada 

bentuk 

penggunaan lahan. 

Peta Arahan  

Penggunaan Lahan 

Berbasis 

Pengurangan 

Risiko Bencana  

Longsor lahan. 

 

Sumber: Suranto (2008), Nugroho (2013) 

G. Landasan Teori 

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas dapat disusun landasan teori berikut 

ini: 

1. Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan dalam suatu untit kawasan 

berdasarkan pembagian fungsi-fungsi pada suatu wilayah. Penggunaan lahan 
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terdiri atas pemukiman, sawah, kebun, hutan, ladang, semak belukar dan tanah 

kosong yang hanya di tumbuhi rumput 

2. Bencana merupakan peristiwa yang dapat mengancam maupun mengganggu 

kehidupan dan penghidupan manusia, yang disebabkan oleh alam maupun 

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi manusia (BNPB 

No 1 Tahun 2012) 

3. Bencana adalah proses alam atau bukan alam yang menyebabkan jiwa, harta 

dan mengganggu tatanan kehidupan (Somantri, 2008) 

4. Risiko bencana adalah potensi kerugian akibat bencana pada suatu wilayah dan 

kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka-luka, gangguan 

psikologis, kehilangan harta benda sebagai ketidakpastian sebagai konsekwensi 

ketidakpastian selama dilaksanakanya suatu kegiatan pengelolaan lahan 

(Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 22/PRT/M/2007) 

H. Kerangka Pikir 

Setiap manusia membutuhkan ruang untuk melakukan kegiatan dalam 

melangsungkan kehidupanya. Penggunaan lahan yang salah pada daerah rawa 

longsor akan meningkatkan risiko bencana longsor itu sendiri. Peneliian ini 

dilakukan untuk  mengetahui arahan penggunaan lahan yang dapat mengurangi 

resiko bencana longsorlahan di Kecamatan Ajibarang Kabupaten 

Banyumas.Untuk mempermudah penelitian ini dibuatlah kerangka pikir sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.1.  Kerangka Pikir Penelitian 

I. Hipotesisi 

Berdasarkan landasan teori diatas maka dapat di rumuskan hipotesis yaitu 

“Terdapat penyimpangan penggunaan lahan pada Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banyumas dari Pedoman Menteri Pekerjaaan Umum Nomor 

22/PRT/M/2007 “ 

 

Peta Risiko 

Longsorlahan 

Skala 1: 60000 

 

Skala 1: 60000 

 

Skala 1:75000 

Peta RTRW 

Skala 1: 60000 

 

 

Peta Lereng Skala 1:60000 Peta Risiko dan peta RTRW  

Skala 1:60000 

 

Skala 1:75000 

Pedoman  Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 

22/PRT/M/2007 

Peta Penyimpangan 
Penggunaan Lahan Pada 

RTRW 

Peta Arahan Penggunaan Lahan 

Berbasisi Pengurangan Risiko Lngsor 

Skala 1:60000 
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