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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan tempat bertemunya 3 lempeng besar 

yaitu lempeng Eurasia, lempang pasifik dan lempeng indo-australia. Interaksi antar 

lempeng- lempeng tersebut menyebabkan indonesia sebagai wilayah rawan bencana 

bahkan indonesia disebut sebagai minimarketnya bencana. Pergerakan lempeng – 

lempeng tersebut menyebabkan wilayah indonesia memiliki kondisi topografi yang 

beraneka ragam seperti perbukitan, lembah dan pegunungan, serta adanya kondisi 

iklim indonesia yang basah atau memiliki intensitas hujan yang tinggi memicu 

terjadinya bencana lainnya yaitu longsorlahan (Khoirul, 2016). 

Longsorlahan merupakan gerakan masa tanah dan batuan penyusun lereng 

yang terjadi karena adanya gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusun 

lereng (Risdianto, dkk, 2012 dalam Suwarno, 2016). Faktor alam seperti curah hujan 

tinggi dan gempa dapat memicu terjadinya longsorlahan (Backiaraj, 2016). Namun 

adapula aktifitas manusia yang termasuk salah satu faktor sosial penyebab terjadinya 

longsorlahan seperti, kegiatan pertanian, pemotongan lereng dan penebangan pohon 

(Goenadi et al.2003 dalam Alhasanah, 2008). 

Desa Gununglurah terletak di kaki lereng Gunung Slamet yang bentang 

alamnya perbukitan bergelombang dengan relief sedang hingga kasar dengan 

kemiringan lereng bervariasi antara 0% hingga lebih dari 45% dengan ketinggian 

berkisar antara 400 meter hingga lebih dari 1.400 meter di atas permukaan laut dan 

banyaknya curah hujan 3.000 – 6.000 mm/th (Suranto, 2008). Jumlah penduduk Desa 
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Gununglurah pada tahun 2016 yakni 2.335 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah 

penduduk 7.733 jiwa yang terdiri atas 3.892 laki-laki dan 3.841 perempuan.Tingkat 

pendidikan masyarakat Desa Gununglurah tergolong rendah dengan jumlah terbanyak 

pendidikan SD 3.508 atau 45% (Data Monografi Desa Gununglurah, 2016). 

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Desa Gununglurah terjadi peristiwa 

bencana longsorlahan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 16 November 2015 dan 30 

Oktober 2017. Bencana longsorlahan yang terjadi pada tanggal 16 November 2015 

terjadi di RW 03 RT 07 pada kejadian ini tidak ada korban jiwa namun 

mengakibatkan amblasnya rumah warga sedalam 10 meter, sedangkan pada tanggal 

30 Oktober 2017 bencana longsorlahan terjadi di RW 03 RT 02 mengakibatkan 

kerusakan sedang pada rumah warga (Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Banyumas, 2017). 

Kerugian baik secara jiwa maupun material akibat bencana longsorlahan pada 

dasarnya dapat diminimalisir, salah satunya dengan meningkatkan pengetahuan 

mengenai mitigasi bencana longsorlahan. Pencegahan atau mitigasi bencana 

longsorlahan membutuhkan pemahaman akan faktor-faktor yang sering menyebabkan 

bencana longsorlahan (Chowdhury, 2014). 

Pengetahuan dan pemahaman karakteristik bahaya dapat menjadi faktor utama 

yang mengakibatkan bencana tersebut menimbulkan korban dan kerugian yang besar, 

kurangnya informasi peringatan dini mengakibatkan ketidaksiapan, dan 

ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam menghadapi bencana longsorlahan 

(Fimansyah, 2014). Tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi akan mempengaruhi 

tingkat pengetahuan lebih baik tentang longsorlahan, dapat menentukan sikap dan 

mampu bersiap diri serta melakukan gerakan-gerakan untuk mengurangi risiko dan 
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kejadian longsorlahan. Pendidikan merupakan faktor terpenting untuk kehidupan 

manusia (Suwarno, 2012). 

 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan masyarakat dengan pengetahuan 

mitigasi bencana longsorlahan di Desa Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas? 

 

C. Tujuan  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara tingkat 

pendidikan masyarakat dengan pengetahuan mitigasi bencana longsorlahan di Desa 

Gununglurah Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 

 

D. Manfaat  

1. Menambah ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu geografi khususnya 

tentang bencana longsorlahan dan mitigasinya. 

2. Mengetahui kondisi fisik alam daerah penelitian dan pengetahuan masyarakat 

terhadap kondisi lingkungan yang ditempati. 

3. Menambah wawasan pemikiran dalam bidang  penelitian. 
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