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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Bencana alam merupakan peristiwa alam yang dapat terjadi setiap saat 

dimana saja dan kapan saja, yang menimbulkan kerugian material dan imaterial 

bagi kehidupan masyarakat. Longsorlahan merupakan salah satu bencana alam 

yang umumnya terjadi di wilayah pegunungan (mountainous area), terutama di 

musim hujan. faktor penyebab longsorlahan disebabkan oleh aktivitas manusia 

yang mempengaruhi suatu bentang alam, seperti kegiatan pertanian, pembebanan 

lereng, pemotongan lereng, dan penambangan (Goenadi et al. (2003) dalam 

Alhasanah (2006 : 2). 

Kabupaten Banyumas merupakan daerah yang mempunyai tingkat 

kerawanan cukup tinggi terhadap kejadian longsorlahan. 14 dari 27 kecamatan 

yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas adalah wilayah yang mempunyai 

tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap kejadian tanah longsor. Berdasarkan 

pemetaan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Kecamatan Ajibarang 

merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas yang mempunyai 

tingkat kerawanan tinggi terhadap kejadian tanah longsor khususnya di Desa 

Kracak. Hampir setiap tahun selalu terjadi tanah longsor menurut kepala Desa 

Kracak dalam kurun waktu lima tahun ini sudah terjadi lebih dari sepuluh kali 

kejadian longsor (BPS Kabupaten Banyumas). 

Karakteristik wilayah Desa Kracak yang berupa pegunungan dengan 

ketinggian antara 250 – 750 m di atas permukaan laut (dpl), sehingga tergolong 
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daratan sedang dan sebagian pada dataran tinggi. Luas wilayah Desa Kracak 

adalah 166,800 Ha dengan tanahnya berupa tanah berbatuan dan tanah sawah. 

Jumlah penduduk padat dengan jumlah 8.322 jiwa. Tingkat pendidikan 

masyarakat desa Kracak tergolong rendah dengan jumlah terbanyak 

berpendidikan SD sejumlah 4.930 atau 65%. Data ini menunjukan bahwa program 

wajib belajar Sembilan tahun belum tercapai (Data monografi Desa Kracak 2010).  

Desa Kracak (Dwi Septiono N, 2013: 44) terdapat Sembilan kejadian 

longsorlahan di lokasi permukiman dan kebun, dengan kelas frekuensi sangat 

tinggi. Data ini membuktikan bahwa longsorlahan di Desa Kracak yang 

berdampak negatif menandakan kurangnya mitigasi dalam hal kewaspadaan dan 

kesiapan dalam menghadapi ancaman bahaya. Selain itu, menandakan suatu 

kondisi wilayah dan masyarakat yang kurang paham pengetahuan mengenai 

mitigasi longsorlahan. (Dwi Septiono N, 2003: 44). 

Beberapa faktor penyebab utama timbulnya banyak korban akibat bencana 

longsorlahan adalah karena kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan yang 

rendah Masyarakat tentang bencana dan kurangnya kesiapan dalam 

mengantisipasi bencana tersebut. Karena itu pengetahuan tentang mitigasi atau 

yang dikenal tindakan pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction 

measure) perlu di terapkan dalam kehidupan Masyarakat. Pengetahuan mengenai 

pengurangan risiko bencana belum masuk ke dalam kurikulum pendidikan di 

Indonesia (Krisna, S 2006: 5). 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengetahuan mitigasi longsorlahan 

sangat diperlukan untuk menambah pengatahuan Masyarakat dan sebagai 
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informasi penanggulangan bencana yang untuk mengurangi dampak kerusakan 

yang disebabkan oleh longsorlahan. Tingkat pendidikan Masyrakat yang rendah 

diduga menjadi salah satu faktor kurangnya pengetahuan mitigasi longsorlahan. 

Karena itu, penelitian ini di lakukan untuk dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan mengenai bagaimana cara antisipasi untuk mengurangi bahaya 

longsorlahan dengan cara mitigasi. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagimana tingkat pendidikan masyarakat di daerah penelitian ? 

2. Bagimana pengetahuan masyarakat terhadap  mitigasi longsorlahan di daerah 

penelitian ? 

3. Bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan mitigasi 

longsorlahan di daerah penelitian ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di daerah penelitian. 

2. Mengetahui tingkat pengetahuan mitigasi longsorlahan di daerah penelitian. 

3. Mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan 

pengetahuan mitigasi longsorlahan di daerah penelitian. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan informasi mengenai tingkat pendidikan masyarakat di daerah 

penelitian. 

2. Memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai bagaimana pengetahuan 

mitigasi bencana longsorlahan di daerah penelitian. 

3. Memberikan masukan dan informasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas 

dan instansi terkait dalam mitigasi bencana longsorlahan untuk  daerah 

penelitian. 
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