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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Implementasi Kebijakan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Faktor Pengaruh Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle 

Sumber : Grindle dalam Subarsono (2005) 
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implementation). 1) Variabel isi kebijakan.  Variabel isi kebijakan mencakup hal 

sebagai berikut, yaitu :   

a) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi 

kebijakan publik 

b) jenis manfaat yang diterima oleh target group  

c) sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.  Dalam suatu program 

yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit 

diimplementasikan daripada sekedar memberikan bantuan langsung tunai (BLT) 

kepada sekelompok masyarakat miskin  

d) apakah letak sebuah program sudah tepat  

e) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci dan  

f) sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya 

yang memadai. 

2) Variabel lingkungan kebijakan.  Variabel lingkungan kebijakan 

mencakup hal-hal sebagai berikut : 

a) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan;  

b) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;  

c) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.
14

 

 Menurut Edward III (1984 : 9) keberhasilan implementasi kebijakan 

ditentukan oleh empat faktor, yaitu :  

a. Komunikasi; dimaksudkan kebijakan penanggulangan bencana yang 

harus diimplementasikan disalurkan melalui orang-orang yang tepat dan 

                                                             
14 Grindle, Merilee S., 1980., Politics and Policy Implementation in the Third World., New Jersey: 
Pronceton University Press  
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komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten. Kejelasan 

komunikasi menghendaki agar kebijakan penanggulangan bencana yang  

ditransformasikan kepada implementor, target group (kelompok sasaran) dan 

pihak lain yang berkepentingan terhadap kebijakan tersebut dapat diterima dengan 

jelas, sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan 

dan sasaran serta substansi dari kebijakan penanggulanagan bencana yang dibuat.  

b. Resources atau sumberdaya, dimaksudkan bahwa kejelasan, konsistensi 

dan akurasi komunikasi tidak akan mempengaruhi implementasi kebijakan, jika 

sumber daya implementasi kebijakan tersebut tidak hanya mencakup sumber daya 

manusia, tetapi juga sumber daya material, financial dan kewenangan. Tanpa 

sumber daya yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan 

efektif.  

c. Disposisi atau sikap, dimaksudkan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan 

ditentukan oleh keinginan atau tekad para pelaksana dalam menerapkan kebijakan 

atau yang biasa kita sebut sebagai motivasi.  

d. Struktur birokrasi (organisasi pelaksana kebijakan) dimaksudkan adalah 

Implementasi melibatkan banyak pihak, sehingga koordinasi dan kerjasama dari 

masing-masing pihak menjadi lebih penting. Dalam hubungan ini, setiap pihak 

yang terkait dalam implementasi kebijakan perlu mengembangkan suatu standard 

operation procedure (SOP) yang disepakati bersama. 
15

  

B. Pengertian Umum Bencana 

Secara normatif menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana 

adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

                                                             
15 Edward, G. C. III., 1984, Implementing Public Policy. Washington DC : Congressional Quarterly 
Press.   
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kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan ligkungan,kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan 

sarana prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata 

kehidupan dan penghidupan masyarakat.
16

 

Kemudian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai turunan 

Undang-Undang Penanggulangan bencana Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan 

Bencanasadalahaperistiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupansmasyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korbanhjiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. 
17

 Dalam PerkajBNPB No. 10 Tahun 2008 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung 

meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam 

adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non 

alam yang antara lain berupa kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, 

epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang 

meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan 

teror.
18

 

                                                             
16 UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
17

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana  
18 Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana 
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Bahaya atau ancaman (hazard) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang 

mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau 

kerusakan Iingkungan. 
19

 Bencana dapat terjadi apabila terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. Bencana akan terjadi apabila ada bahaya yang 

mengancam dan ada kondisi rentan di suatu kawasan. Bentuk dari bencana 31 

sendiri dapat berupa bahaya banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, 

kebakaran, badai. Sedangkan kondisi rentan seperti pertumbuhan penduduk yang 

tinggi, kepadatan penduduk, kurangnya kesadaran akan bencana, degradasi 

lingkungan. 
20

 Apabila antaraabahaya dan kondisi rentan ada pemicu yang 

menimbulkan bencanaamaka bencana akan terjadi. Untuk itu upaya mitigasi 

sangat dibutuhkan, mengingat banyaknya kerentanan dan tingkat ancaman 

bencana ada di masyarakat.  

C Jenis-Jenis Bencana dan Faktor Penyebab Bencana.  

 Definisi Bencana terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2007, di dalam UU 

tersebut juga mendefinisikan lebih luas apa saja jenis-jenis bencana yang mampu 

mengancam kehidupan daan penghidupan masyarakat yang dibagi menjadi 3 jenis 

bencana : 

a. BencanajAlam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, 

dan tanah longsor.  

                                                             
19 Kurniawan, Lilik dan Yunus Ridwan, dkk. 2011. “ Indeks Rawan Bencana Indonesia “. Jakarta: 
BNPB.  
20 Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal, Yogyakarta 
: Penerbit Gava Media.  
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b. Bencana Non Alam, adalah bencana yang diakibatkan olehkperistiwa atau 

rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, 

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.  

c. 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.  

a. Faktor Terjadinya Bencana 

Bencana dapat disebabkan oleh kejadian alamk(natural disaster)kmaupun 

oleh ulahjmanusiaf(man-mademdisaster). Faktor-faktor yang dapat 

menyebabkannya adalah Bahaya alam (natural hazards)jdan bahaya karena ulah 

manusia (man-made hazards) yang menurut UnitedkNationsjInternational 

Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya 

geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologik(hydrometeorological 

hazards), bahaya biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological 

hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental degradation) 

Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta 

elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana Kapasitas yang 

rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat . 
21

 

D. Manajemen Bencana 

Manajemen bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup 

semua aspek perncanaan atau penanganan bencana dalam merespon 

terjadinyabencana , termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan setelah 

                                                             
21 https://bnpb.go.id//definisi-bencana (diakses 02 september 2018,pukul 13.55) 

https://bnpb.go.id/definisi-bencana
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bencana, dan juga mungkin merujuk pada manajemen resiko dan konsekuensi 

bencana.. 

 Proses manejemen/pengelolaan bencana itu sendiri didefinisikan sebagai 

suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang dimana mencari, dengan 

melakukan observasi sistematis dan juga analisis bencana untuk dapat 

meningkatkan tindakan-tindakaj(measures) yang terkait dengan preventif 

(pencegahan),hmitigasi (pengurangan), juga persiapan, respon darurat serta 

pemulihan.
22
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Gambar 2.2 Faktor Pengaruh Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle 

Sumber : UU Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.  

 

                                                             
22 Nisa’ Farichatun, 2014, manajemen penanggulangan bencana banjir, puting beliung, dan tanah 
longsor di kabupaten jombang, jurnal kebijakan dan manajemen publik, vol 2 no 2     
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 Dalam gambar diatas menjelaskan bahwa secara umum kegiatan 

manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama,meliputi 

kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, 

kesiapsiagaan, serta peringatan dini, kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup 

kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti 

kegiatan search and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian, dan yang 

terakhir adalah kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, 

rehabilitasi, dan rekonstruksi.
23

 

Tahapan Manajemen Bencana 

Ada beberapa tahapan manajemen bencana, diantaranya: 

1. Tahap Pra Bencana: 

a. Pencegahan  

Pencegahan bencanahmerupakan proses mengukur dan memperkirakan 

apa saja bencana yang akan terjadi, proses ini tergolong sulit untuk di prediksi. 

Akan tetapi pada tahapan pencegahan ini akan mempertimbangkan kegiatan yang 

dapat mengurangiutingkat bencana dalam setiap elemen, untuk mencegah 

terjadinya bencana yang parah dan untuk mengurangi terjadinya kerugian yang 

besar. 

b. Mitigasi 

Mitigasi adalah suatu tindakan pencegahan agar terjadinya resiko bencana 

berdampak kecil. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana Pasal 44 huruf C telah dikatakan bahwa mitigasi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan pelaksanaan penataan ruang, 

                                                             
23

 Riny Handayani, 2011, Analisis Peran Masyarakat dan Peran Pemerintah Daerah dalam 
Pelaksanaan Manajemen Bencana di Kabupaten Serang Provinsi Banten, Prodi Ilmu Administrasi 
negara FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ISBN: 978-602-97365-X-X. 
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pembangunan infrastruktur,kpengaturan pembangunan, tatajbangunan, 

penyelenggaraanapendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik itu secara 

konvensional maupun secara modern.  

c. Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan adalah sebuah keadaan dimana kita harus dalam keadaan 

siap siaga di dalam menghadapi sebuah krisis, baik itu ketika terjadi bencana 

maupun ketika terjadi keadaan darurat lainnya. Godschalk mengatakan bahwa 

kesiapsiagaan itu sebagai suatu tindakan yang mana diambil sebelum sebuah 

kondisi darurat untuk dapat mengembangkan kemampuan operasional serta juga 

untuk memfasilitasi respon yang efeksif apabila sebuah keadaan darurat terjadi. 

Kesiapsiagaan disini kaitannya lebih kepada langkah-langkah serta kegiatan-

kegiatan yang dilakukan sebelum sebuah bencana itu terjadi.  

Tujuan dari kesiapsiagaan ini adalah untuk dapat mengantisipasi masalah 

dan juga sumber daya tempat yang dibutuhkan untuk dapat memberikan respon 

dengan cara yang efektif sebelum bencana itu terjadi. Antara mitigasi dan 

kesiapsiagaan keduanya memiliki karakteristik yang sama, akan tetapi pada kedua 

istilah ini juga memiliki perbedaan di dalamnya.  

Mcentire dan Myres mengatakan bahwa perbedaan dari kedua istilah 

mitigasi dan kesiapsiagaan adalah, mitigasi menganggap bahwa bencana yang 

terjadi itu dapat dicegah dan dampak yang ditimbulkan dari bencana dapat 

dikurangi, akan tetapi ini berbeda dengan kesiapsiagaan yang mengangap bahwa 

sebuah bencana akan terjadi dan dengan begitu masyarakat harus menghadapi 

bencana yang terjadi tersebut. 
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 Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa 

kesiapsiagaan disini dapat dilakukan dalam beberapa cara yakni: 

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana 

2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian  sistem peringatan dini 

3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar 

4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap 

darurat 

5. Penyusunan dan akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap 

darurat bencana, dan  

6. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan 

pemulihan sarana dan prasarana 

2. Saat Bencana 

Tanggap darurat bencana merupakan suatu keadaan yang dimana 

ditetapkan oleh pemerintah dengan jangka waktu tertentu yang berdasarkan pada 

rekomendasi dari lembaga yang diberikan tugas untuk dapat menaggulangi 

bencana yang dimulainya sejak dari dinyatakannya status siaga darurat, status 

tanggap darurat serta transisi antara darurat ke pemulihan. 

Siaga darurat bencana merupakan sebuah keadaan yang memiliki potensi 

bencana alam, hal ini merupakan sebuah peningkatan ancaman dengan penentuan 

yang berdasarkan pada hasil dari pemantauan dengan secara akurat yang 

dilakukan oleh instansi yang berwenang dan dengan mempertimbangkan kondisi 

secara nyata ataupun dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Kepala 

BNBP ataupun BPBD yang akan memberikan usul terkait penetapan status 

darurat bencana. 
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 Transisi dari darurat ke pemulihan adalah suatu keadaan ketika 

penanganan darurat bersifat sementara maupun bersifat permanen. Hal ini 

bertujuan agar sarana serta prasarana yang bersifat vital dan kegiatan social 

ekonomi masyarakat dapat segera berfungsi kembali sebagaimana mestinya.  

3. Pasca Bencana 

 Pasca bencana (Recovery) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mengembalikan sistem infrastruktur kembali kepada standar 

operasi minimal serta panduan upaya jangka panjang, ini dirancang untuk dapat 

mengembalikan kehidupan pada keadaan dan kondisi normal ataupun pada 

keadaan yang lebih baik setelah terjadinya bencana.  

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 1 

telah disebutkan bahwa pemulihan adalah serangkaianakegiatan untuk 

mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana 

dengan memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan 

melakukan upayahrehabilitasi. Proses perbaikan yang dilakukan diutamakan pada 

kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana, seperti sarana 

sanitasi, kebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan masyarakat yang terdampak 

bencana dan kemudian dilanjutkan dengan proses perbaikan infrastruktur yang 

mendukung proses pemulihan pada sektor perekonomian daerah yang terdampak 

bencana. 

Pasca bencana juga memiliki istilah Rehabilitasi dan Rekonsruksi, 

Rehabilitasi merupakan suatu perbaikan dan juga pemulihan terhadap semua 

aspek pelayanan public ataupun masyarakat sampai pada tingkat yang memadai 

terhadap wilayah pasca bencana  yakni dengan menggunakan sasaran utama 
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normalisasi serta berjalannya dengan secara wajar seluruh aspek pemerintahan 

dan kehidupan pada masyarakat pada wilayah pasca bencana. Sedangkan 

Rekonstruksi adalah sebuah proses pembangunan kembali terhadap semua sarana 

dan prasarana kelembagaan di dalam suatu wilayah pasca bencana, baik itu pada 

tingkat pemerintahan maupun pada tingkat masyarakat dengan menggunakan 

sasaran utama terhadap tumbuhnya dan perkembangan kegiatan perekonomian, 

tegaknya hokum dan ketertiban, sosial dan budaya, serta bangkitnya peran serta 

dari masyarakat di dalam segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat di dalam 

lingkungan dan wilayah pasca bencana. 

E. Mitigasi bencana 

1. Pengertian Mitigasi Bencana 

 Mitigasi bencana adalah tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu 

bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan 

tindakan-tindakan pengurangankresiko jangka panjang. Mitigasi bencana 

mencakup kegiatan perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk 

mengurangi resiko-resiko terkait dengan bahaya-bahaya bencana yang sudah 

diketahui dan proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana-

bencana yang benar-benar terjadi. Istilah mitigasi juga berlaku untuk cakupan 

yang luas dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang 

mungkin diawali dari yang fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang 

lebih kuat, sampai dengan yang prosedural seperti teknik-teknik yang baku untuk 

menggabungkan penilaian bahaya di dalam rencana penggunaan lahan. 

 Secara Umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan / 

atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat 
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perlu diberikan pada tahap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutama kegiatan 

penjinakan / peredaman atau dikenal dengan istilah Mitigasi. Sedangkan menurut 

UU No 24 Tahun 2007, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 9 dan PP No 21 

Tahun 2008, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 6, arti mitigasi adalah upaya 

yang ditujukan untuk mengurangi dampak darikbencana, Mitigasikadalah 

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan 

fisik maupunhpenyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana. 

Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan untuk segala jenis bencana, baik 

yang termasuk ke dalam bencana alam (natural disaster) maupun bencana sebagai 

akibat dari perbuatan manusia (man-made disaster). Mitigasi adalah tahap awal 

penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan memperkecil dampak 

bencana dan kegiatan ini dilakukan sebelum bencana terjadi. Mitigasi juga sering 

disebut pencegahan atau pengurangan resiko bencana dan dianggap sebagai 

landasan manajemen bencana, ketika kesiapsiagaan , respons , dan pemullihan 

dilakukan untuk memberikan reaksi terhadap bencana atau dalam mengantisipasi 

konsekuensi bencana, langkah-langkah mitigas bencana berusaha untuk 

mengurangi konsekuensi risiko bencana sebelum terjadi.
24

 Contoh kegiatannya 

antara lain membuat petahwilayah rawan bencana, penghijauan hutan, serta 

memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di 

wilayah rawan bencana.  

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu : 1) tersedia 

informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana; 2) sosialisasi 

                                                             
24 Bevaola Kusuma Sari, PhD, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal (Yogyakarta, 
Gava Media, 2014) hlm. 22 
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untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi 

bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana; 3) mengetahui apa yang 

perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika 

bencana timbul, dan 4) pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk 

mengurangi ancaman bencana.
25

 

2. Jenis-jenis Mitigasi Bencana 

Secara umum mitigasi dapat dikelompokkan ke dalam mitigasi struktural 

dan mitigasi non struktural. Adapun yang dimaksud dengan mitigasi struktural 

dan non struktural adalah sebagai berikut : 

a. Mitigasi struktural, 

Berupa pembuatan infrastruktur sebagai pendorong minimalisasi dampak 

dan penggunaan pendekatan teknologi.  Contoh dari mitigasi struktural adalah 

Identifikasi daerah-daerah rawan bencana yang dapat dilakukan dalam bentuk 

pembuatan Peta bencana, jalurdevakuasi dan titik kumpul, pemasangankEarly 

Warning System sebagai bentuk kesiapsiagaan jika bencana terjadi masyarakat 

mendapat peringatan lebih cepat sehingga mampu meminimalkan korban jiwa, 

kemudia pembangunan infrastruktur seperti perbaikan gorong-gorong atau 

perbaikan drainasse dan infrastruktur-infrastuktur lain yang perlu perbaikan demi 

mencegah bencana terjadi. 

b. Mitigasi non struktural, 

 berupa pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat. Contoh dari 

mitigasi non struktural adalah pelatihan-pelatihan kebencanaan seperti prosedur 

                                                             
25 Permendagri No 33 Tahun 2006 tentang pedoman umum mitigasi bencana 
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evakuasi, simulasi serta sosialisasi-sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman 

masyarakat tentang apa yang perlu dilakukan saat bencana terjadi 
26

 

3. Contoh Mitigasi Struktural dan Non Struktural 

a. Mitigasi Struktural,  

contoh mitigasi struktural bencana longsor seperti yang dilakukakan di 

Kab. Banjarnegara adalah dengan pemasangan alat Early Warning System/ 

peringatan dini di tiitik-titik rawan bencana longsor, mitigasi struktural bisa juga 

dengan melakukan pendekatan genetika wilayah, dan juga mengidentifikasi 

daerah-daerah rawan bencana dengan pembuatan Peta Bencana sebagai langkah 

awal untuk menentukan proses mitigasi selanjutnya. 

b. Mitigasi Non Struktural,  

untuk mitigasi non struktural dilakukan dalam bentuk penyadaran maupun 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, dapat dilakukakan 

melalui sosialisasi-sosialisi atau pelatihan-pelatihan kebencanaan.  

Mitigasi bencana merupakan kegiatan yang begitu penting dalam sebuah 

penanggulangan bencana, karena kegiata ini merupakan kegiatan sebelum 

terjadinya sebuah bencana yang dimaksudkan dengan tujuan untuk mengantisipasi 

agar korban jiwa dan kerugian materi dapat diminimalkan. Masyarakat yang 

berada di daerah rawan bencana maupun yang berada diluar sangat besar 

perannya, sehingga perlu ditingkatkan kesadarannya, kepeduliannya terhadap 

alam dan lingkungan. Istilah program mitigasi bencana mengacu kepada dua 

tahap perencanaan, yaitu : 

                                                             
26 Amni Z.R , ”Kajian Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Banjarnegara”, Jurnal 
Manajemen dan Kebijakan Publik¸ Vol. 1 No. 1, 2015 
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Pertama, perencanaan sebelum kejadian untuk manajemen bencana, 

mencakup aktivitas-aktivitas mitigasi dan perencanaan bencana; kedua, 

perencanaan serta tindakan sesudah kejadian, meliputi peningkatan standart teknis 

dan bantuan medis serta bantuan keuangan bagi korban. Dalam mitigasi bencana 

dilakukan tindakan-tindakan antisipatif untuk meminimalkan dampak dari 

bencana yang terjadi dilakukan melaluiperencanaan tata ruang, pengaturan tata 

guna lahan, penyusunan peta kerentanan bencana, penyusunan data,pemantauan  

dan pengembangan. Di negara-negara maju, kesalahan pembangunan diimbangi 

melalui perencanaan yang matang.
27

  

4. Tujuan Kebijakan Mitigasi 

Kebijakan Mitigasi merupakan suatu kerangka konseptual yang disusun 

untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Mitigasi bencana 

meliputi pengenalan dan adaptasi terhadap bahaya alam dan buatan manusia, serta 

kegiatan berkelanjutan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko jangka 

panjang, baik terhadap kehidupan manusia maupun harta benda. Tujuan utama 

(ultimate goal) dari Penyusunan Kebijakan Mitigasi Bencana yang tercantum 

dalam UU Penanggulangan Bencana No. 24 Tahun 2007 menimbang bahwa : 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan 

untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk 

perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang 

berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

                                                             
27 Djauhari Noor, Pengantar Mitigasi Geologi (Yogyakarta,Deepublish, Mei 2014) hal 6-7 
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b. bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi 

geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya 

bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor nonalam maupun faktor 

manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan 

tertentu dapat menghambat pembangunan nasional; 

c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan 

bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan 

menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan 

kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upayapenanggulangan 

bencana secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf 

b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Penanggulangan 

Bencana; 

 Kemudian Kebijakan Mitigasi juga tercantum dalam PP No. 21 Tahun 

2008 Secara lebih jelas diterangkan pada Pasal 30 sebagai berikut : 

(1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan 

untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap 

masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. 

(2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui: a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada 

analisis risiko bencana b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, 

dan tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan 

penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern. 
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(3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar 

teknis bangunan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang. 

(4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis 

pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga 

berwenang.
28

 

Kebijakan berbagai kebijakan yang perlu ditempuh dalam mitigasi 

bencana agar terlaksana dan menumbuhkan keberhasilan sesuai tujuan mitigasi itu 

sendiri antara lain : Dalam setiap upaya mitigasi bencana perlu membangun 

persepsi yang sama bagi semua pihak dari jajaran aparat pemerintahan maupun 

segenap unsur masyarakat yang ketentuan langkahnya diatur dalam pedoman 

umum, petunjuk pelaksanaan dan prosedur tetap dikeluarkan oleh instansi yang 

bersangkutan dengan bidang tugas masing-masing.  

 Pelaksanaan mitigasi bencana dilaksanakan secara terpadu terkoordinir 

yang melibatkan seluruh potensi pemerintah dengan masyarakat. Upaya preventif 

harus diutamakan agar kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalkan. 

Penggalangan kekuatan melalui kerjasama semua pihak , melalui pemberdayaan 

masyarakat serta kampanye. 

Ada empat hal penting dalam mitigasi bencana, yaitu : 1) tersedia 

informasi dan peta kawasan rawan bencana untuk tiap jenis bencana; 2) sosialisasi 

untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi 

bencana, karena bermukim di daerah rawan bencana; 3) mengetahui apa yang 

                                                             
28 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 
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perlu dilakukan dan dihindari, serta mengetahui cara penyelamatan diri jika 

bencana timbul, dan 4) pengaturan dan penataan kawasan rawan bencana untuk 

mengurangi ancaman bencana. 
29

 

F.  Pengertian Longsor 

 Longsor (landslide) adalah gerakan material pembentuk lereng ke arah 

bawah (downward) atau ke arah luar (outward) lereng. Material pembentuk lereng 

tersebut dapat berupa masa batuan induk, lapisan tanah, timbunan buatan manusia 

atau kombinasi berbagai jenis material tersebut . Longsor merupakan gerakan 

material penyusun lereng yang berupa tanah, lumpur, regolith, bedrock karena 

pengaruh tarikan gaya gravitasi. Semakin curam suatu lereng semakin besar 

kemungkinan material tersebut jatuh ke tempat yang lebih rendah. Ditinjau dari 

kecepatan dan jenis material yang bergerak, tanah longsor dapat dibedakan jenis 

sebagai berikut : 

1. Debris avalanche Material longsoran bergerak serentak dan mendadak dan 

bergerak dengan kecepatan tinggi. Dalam bahasa asing disebut debris 

avalanche. 

2. Longsoran Biasanya material longsoran bergerak lamban dengan bekas 

atau gawir longsoran berbentuk tapal kuda. Jenis longsoran antara lain 

berupa nendatan yang diikuti oleh rekahan, retakan dan belahan.
30

 

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. Gerakan tanah akan terjadi pada 

                                                             
29

 Pedoman Umum Mitigasi Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 
30 Lilik Kurniawan , “Kajian Bahaya Tanah longsor di Sumatra Utara”, Jurnal Sains dan Teknologi 
Indonesia Vol. 10 No. 2 Agustus 2008 Hlm. 90-98   
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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. 

Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa 

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

bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan 

sebagai berikut: 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 menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak 

mengikuti lereng.
31

 

 Longsor sering kali terjadi akibat adanya pergerakan tanah pada kondisi 

daerah lereng yang curam, serta tingkat kelembaban (moisture) tinggi, dan 

tumbuhan jarang (lahan terbuka). Faktor lain untuk timbulnya longsor adalah 6 

rembesan dan aktifitas geologi seperti patahan, rekahan dan liniasi. Kondisi 

lingkungan setempat merupakan suatu komponen yang saling terkait. Bentuk dan 

                                                             
31 Anjas Anwar, Skripsi: “Pemetaan Daerah Rawan Longsor di Lahan Pertanian Kecamatan Sinjai 
Barat Kabupaten Sinjai”(Makassar: Unhas, 2012) hlm. 4 



56 |  P a g e
 

kemiringan lereng, kekuatan material, kedudukan muka air tanah dan kondisi 

drainase setempat sangat berkaitan pula dengan kondisi kestabilan lereng.
32

 

 Tiap jenis tanah mempunyai tingkat kepekaan terhadap longsor yang 

berbeda. Langkah antisipatif yang perlu dilakukan adalah memetakan sebaran 

jenis tanah pada skala 1:25.000 atau skala lebih besar (1:10.000; 1:5.000) pada 

hamparan lahan yang menjadi sasaran pembangunan pertanian tanaman 

holtikultura, tanaman pangan, atau tanaman perkebunan. Berdasarkan peta-peta 

tersebut dapat didelineasi bagian-bagian dari hamparan lahan yang peka terhadap 

longsor dengan menggunakan nilai atau skor. Analisis longsor didasarkan pada 

lima faktor yang menyebabkan terjadinya kelongsoran. Kelima faktor tersebut 

adalah :  

a. Geologi : meliputi sifat fisik batuan, sifat keteknikan batuan, batu/tanah 

pelapuk 

b. Morfologi: aspek yang diperhatikan adalah kemiringan lereng dan 

permukaan lahan 

c. Curah Hujan : meliputi intensitas dan lama hujan 

d. Penggunaan Lahan : meliputi pengolahan lahan dan vegetasi 

e. Kegempaan : meliputi intensitas gempa 
33

 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka kriteria kelas kerawanan longsor 

menurut Subagio yaitu : 

Tabel 2.1 Kelas Kerawanan 

                                                             
32

 Zakaria, Z., 2009. Ebook : Analisis Kestabilan Lereng Tanah. UNPAD: Bandung  
33 Subagio, Habib. “ Model Spasial Penilaian Rawan Longsor Studi Kasus di Trenggalek”.  Badan 
Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Jakarta, 2008.  

Kelas kerawanan Kriteria 
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ber : Subagio (2008)  

1. Jenis-Jenis Longsor 

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, 

ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari 

terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Faktor-faktor yang 

mengontrol terjadinya proses pelongsoran itu sendiri ada yang berasal dari faktor-

faktor pengontrol gangguan kestabilan lereng, dan ada yang berasal dari proses 

pemicu longsoran. 
34

 Ada 5 jenis tanah longsor di Indonesia diantaranya : 

                                                             
34 Ibid. 

1.      Tidak rawan a.    Jarang atau tidak pernah longsor kecuali di 

sekitar tebing sungai 

b.   Topografi datar hingga landai bergelombang 

c.    Vegetasi agak rapat 

d.   Material bukan lempung ataupun rombakan 

2.      Rawan a.    Jarang terjadi longsor kecuali bila lerengnya 

terganggu 

b.   Topografi landai hingga terjal 

c.    Vegetasi antara kurang hingga amat rapat 

d.   Batuan penyusun lereng umumnya lapuk 

tebal 

3.      Sangat rawan a.    Dapat dan sering terjadi longsor 

b.   Topografi landai hingga sangat curam 

c.    Vegetasi antara kurang hingga sangat kurang 

d.   Batuan penyusun lereng lapuk tebal dan 

rapuh 

e.    Curah hujan tinggi 
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1. Longsoran Rotasi Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan 

batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. 

2. Pergerakan Blok Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang 

bergerak pada bidang gelincir bentuk rata. Longsoran ini disebut longsoran 

translasi blok batu. 

3. Runtuhan Batu Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau 

material lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya 

terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung terutama di daerah 

pantai. Batu‐batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang 

parah. 

4. Rayapan Tanah Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak 

lambat. Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis tanah longsor 

ini hampir tidak dapat dikenali.  

5. Aliran Bahan Rombakan Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah 

bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan 

lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya terjadi 

di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di 

beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai 

di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat menelan korban cukup 

banyak.
35

 

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 

                                                             
35 Subowo E., Pengenalan Gerakan Tanah, (Bandung, Pusat Vulkanologi dan Mitigas Bencana 
Geologi Depart. Energi dan Sumberdaya Mineral, 2003) hlm 9 
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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.  Faktor penyebab terjadinya gerakan pada lereng tergantung pada 

kondisi batuan dan tanah penyusun lereng, struktur geologi, curah 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 , 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:  

1. 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).  

2. keadaan tanah, erosi dan pengikisan, adanya daerah longsoran lama, 

ketebalan tanah pelapukan bersifat lembek, butiran halus, tanah jenuh 

karena air hujan. 

3. iklim: curah hujan yang tinggi, air (hujan diatas normal). 

4. keadaan topografi : lereng yang curam. 

5. keadaan tata air : kondisi drainase yang tersumbat, akumulasi massa air, 

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

aliran bawah tanah pada sungai lama). 
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6. tutupan lahan yang mengurangi tahan geser, misal lahan kosong,semak 

belukar di tanah kritis. 

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 longsor 

c. kegagalan struktur dinding penahan longsor. 

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 diatas 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 sendiiri. 

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

manusia banyak sekali jenisnya dari perubahan tata guna lahan hingga 

pembentukan gawir yang terjal tanpa memperhatikan stabilitas lereng.
36

  

G. Demokrasi Deliberatif 

 Menurut Hubernas, dalam demokrasi Deliberatif masyarakat harus di 

ruang publik dimana mereka mampu mengeluarkan aspirasinya dengan bebas. 

ruang publik harus memenuhi dua persyaratan, yaitu bebas dan kritis. Bebas 

artinya setiap pihak dapat berbicara di mana pun, berkumpul, dan berpartisipasi 

dalam debat politis. Sementara kritis artinya siap dan mampu secara adil dan 

bertanggung jawab menyoroti proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. 

Demokrasi, menurut Habermas, harus memiliki dimensi deliberatif, yaitu posisi 

ketika kebijakan publik harus disahkan terlebih dahulu dalam diskursus publik. 

Dengan demikian, demokrasi deliberatif ingin membuka ruang partisipasi yang 

luas bagi warga negara.  

Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai 

kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Jadi setiap 

kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi 

dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka 

diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh dukungan mayoritas atas 

sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional.  

Dalam demokrasi deliberatif, negara tidak lagi menentukan hukum dan 

kebijakan-kebijakan politik lainnya dalam ruang tertutup yang nyaman (splendid 

isolation), tetapi masyarakat sipil melalui media dan organisasi yang vokal 

                                                             
36 Surono. 2003. Potensi Bencana Geologi di Kabupaten Garut. Prosiding Semiloka Mitigasi 
Bencana Longsor di Kabupaten Garut. Garut: Pemerintah Kabupaten Garut.  
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memainkan pengaruh yang sangat signifikan dalam proses pembentukan hukum 

dan kebijakan politik itu. Medan publik menjadi arena dimana perundangan 

dipersiapkan dan diarahkan secara diskursif. Demokrasi deliberatif pada akhirnya 

bermuara pada kekuatan komunikasi dua arah antara penguasa dengan 

masyarakatnya. Dalam Ilmu Komunikasi hal ini sering disebut dengan two way 

trafic, yakni sebuah bentuk komunikasi hidup, karena memberikan kesempatan 

berbagai pihak untuk bersamasama berpikir untuk memecahkan sesuatu. 

Bangunan komunikasi ini haruslah berlandas kepada kesadaran setara yang saling 

membutuhkan. Dalam hal ini tidak ada pihak terkuat berlawan kepada pihak 

lemah, tetapi semuanya sederajat. Penguasa sebagai pihak pengelola negara 

menjadi pihak pencari patner dimana masyarakat menjadi teman sejatinya. Dua 

pihak ini harus selalu bersanding dalam keadaan suka maupun duka, tidak boleh 

saling menyakiti apalagi menjatuhkan.  

Pembuatan kebijakan deliberatif dengan tatap muka mampu memberikan 

kepercayaan diri warga Negara yang lebih dalam kemampuan mereka untuk 

berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pada saat dan saat yang akan 

datang. Apa yang mengingatkan kita untuk menemukan suatu pilihan yang tepat 

bagi kebijakan adalah evaluasi positip dari warga Negara atas kompetensi 

persoanal dalam situasi deliberatif khusus. Hal itu dapat memimpin upaya 

peningkatan secara meluas dalam internal politik, dan perubahan dalam perilaku 

politik terjadi karena deliberasi tersebut. Deliberatif dalam praktik demokrasi 

berbeda dengan konsepsi perwakilan di dalam praktik demokrasi, yang 

menekankan keterwakilan (representation), prosedur pemilihan perwakilan yang 

ketat, dan mengenal istilah mayoritas dan minoritas.  
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Pada demokrasi deliberative, musyawarah antara warganegara dan 

peneyelenggara pemerintahan untuk mencari cara terbaik atau untuk memecahkan 

suatu persoalan menjadi prosesi yang sangat penting. Melalui Konsultasi Publik, 

relasi antar warga Negara dan pemerintah dikembangkan menjadi hubungan yang 

lebih erat, sejajar dan saling memerlukan satu sama lain. Praktik Deliberatif 

mengutamakan penggunaan tata cara pengambilan keputusan yang menekankan 

musyawarah dan penggalian masalah melalui dialog dan tukar pengalaman di 

antara para pihak dan warganegara. Tujuannya untuk mencapai musyawarah dan 

mufakat berdasarkan hasilhasil diskusi dengan mempertimbangkan berbagai 

kriteria. Keterlibatan warga merupakan inti dari praktik deliberatif. 

 Praktik deliberatif harus digunakan dalam proses pembuatan programatik 

Mitigasi bencana sebagai bentuk upaya pengurangan resiko bencana. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk pencapaian keberhasilan studi pembentukan kebijakan publik 

secara deliberatif yang mampu menyeimbangkan penekanan aspek kepolitikan 

dan ekonomisasi sumberdaya-sumberdaya sosial, budaya, politik, dan ekonomi 

dengan kondisi obyektif warga terdampak bencana. Dalam pemikiran ini 

tersimpul penegasan tentang perlunya politik pembentukan kebijakan publik dan 

perancangan program perkuatan kapasitas organisasi masyarakat sipil yang 

mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan bangsa serta kekayaan 

sumberdaya lokal, sebagai acuan untuk memperkuat harkat dan martabat manusia 

dan ke-indonesiaan dalam setiap super-goal pembuatan kebijakan dan program 

mitigasi bencana. 
37

 

 

                                                             
37 Abdul Jalil, Deliberalisasi bagi Pembentukan Identitas Organisasi, STMIK AKAKOM Yogyakarta, 
ESENSIA Vol. XIV No. 1 April 2013. 
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H. Penelitian Terdahulu 

 Pada yang dilakukan oleh Raden Cecep Eka Permana dalam jurnalnya 

yang berjudul Kearifan Lokal Tentang Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Baduy 

menghasilkan temuan bahwasannya masyarakat berperan sangat besar dalam 

mitigasi bencana, bahkan secara tradisional masyarakat Baduy memiliki kearifan 

lokal dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam kearifan lokal tersebut 

masyarat Baduy dapat bertahan dan berhasil menjalani kehidupannya dengan 

baik, yang hingga saat ini hidup dan menjalani kehidupannya secara bersahaja, 

tetap memegang erat kepercaaan dan adat istiadatnya. Salah satu kearifan 

lokalmasyarakat Baduy itu adalah berkaitan dengan pencegahan terjadinya 

bencana atau biasa disebut Mitigasi bencana.
38

 

Dalam penelitian Amri Zakarsyi Rahman dalam jurnalnya yang berjudul 

Kajian Mitigasi Bencana Tanah longsor di Kab. Banjarnegara menjelaskan bahwa 

mitigasi Upaya Mitigasi Struktural dan non struktural sudah dilakukan oleh BPBD 

Kab. Banjarnegara, mitigasi strukural meliputi pembuatan peta bencana,adanya 

pemasangan Early Warning System (EWS), namun pemasangan masih terbatas, 

hanya di beberapa titik rawan longsor, padahal titik longsor banyak di daerah-

daerah lain. Sedangkan upaya mitigasi non struktural yang dilakukan adalah 

dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyebarluasan informasi 

melalui pamflet maupun poster agar masyarakat mengetahui bagaimana 

penanganan bencana.
39

 

                                                             
38 Raden Cecep Eka Permana, Kearifan Lokal tentang Mitigasi Bencana Masyarakat Baduy, Sosial 
Humaniora, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia Vol. 14, No 1, Juli 2012 
39 Amni Zakarsyi, Kajian Mitigasi Bencana Lngsor di Kabupaten Banjarnegara, Jurnal Manajemen 
dan Kebijakan Publik, ISSN 2460-9714  
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 Penelitian yang dilakukan oleh Zakaria  menjelaskan pada usulan Mitigasi 

longsor dengan pendekatan genetika wilayah , dimana termasuk dalam jenis 

mitigasi struktural. Menurutnya Longsor merupakan suatu proses dalam 

pencapaian keseimbangan baru pada suatu lereng. Lereng yang tidak longsor atau 

lereng yang stabil merupakan lereng yang seimbang. Ketika muncul gangguan 

terhadap keseimbangan lereng , maka muncul suatu kondisi tidak seimbang. 

Ketika muncul ketidakseimbangan, lahirlah kondisi ketidakteraturan, namun 

kondisi ketidakteraturan tersebut adalah suatu upaya untuk mencari keseimbangan 

baru. Kejadian longsor perlu ditangani terutama jika beresiko merugikan secara 

materiil dan menyebabkan korban jiwa. Penanganan diperlukan terutama pada 

wilayah-wilayah produktif , wilayah jalur ekonomi, wilayah pemukiman, atau 

wilayah yang dilalui infrastruktur. Dalam menghadapi kejadian longsor, para 

ilmuan, aparat pemerintah, pengusaha dan masyarakat mempunyai pandangan 

yang sama, yaitu perlunya mengurangi kerugian yang timbul dan menghindari 

korban jiwa, dengan mengurangi kerugian yang mungkin terjadi, maka dari itu 

sangat di perlukan kegiatan mitigasi benncana.  

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nursa’an  tentang identifikasi 

kerentanan dan sebaran longsor, dimana identifikasi daerah-daerah yang memiliki 

potensi bencana longsor merupakan salah satu jenis mitigasi struktural. Dalam 

penelitiannya menjelaskan Berdasarkan hasil analisis untuk tingkat kerentanan 

longsor lahan di daerah penelitian, maka dapat dilakukan berbagai upaya mitigasi 

bencana. Studi kerentanan yang menghasilkan tingkat kerentanan longsor lahan 

pada setiap satuan unit lahan pada bagian awal merupakan prediksi terhadap 

kejadian longsor lahan yang dapat berakibat bencana bagi penduduk sekitar. 
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Kategorisasi yang diberikan peneliti untuk masing-masing tingkat kerentanan 

bertujuan untuk menginformasikan kemungkinan kejadian longsor yang dapat 

berakibat bencana sesuai tingkatannya. Semakin tinggi potensi kerentanan 

berdasarkan kategorisasi tersebut maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya 

longsor lahan. 

Mendasarkan pada hasil yang diperoleh maka dapat dilakukan upaya 

pencegahan (mitigasi) terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Penelitian ini 

memperhitungkan dua aspek yaitu kondisi alam dan manusia oleh sebab itu upaya 

mitigasi dapat dilakukan untuk kedua aspek tersebut. Aspek pertama upaya 

mitigasi terhadap kondisi alam dalam hal ini kondisi fisik alam dan vegetasi, 

selanjutnya mitigasi untuk manusia atau secara sosial. Mitigasi secara fisik ini 

bertujuan memberikan alternatif upaya atau tindakan yang dapat dilakukan dalam 

penanganan longsor lahan kategori kerentanan sedang sampai sangat tinggi. 

Sedangkan bagi kelas kategori rendah lebih bisa ditoleransi.
40

 

 Dalam penelitian Heru setiawan,dalam penelitiannya memiliki tujuan 

untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk mitigasi bencana longsor; Mengetahui 

tingkat penerimaan masyarakat lokal terhadap program mitigasi bencana longsor 

dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat 

terhadap program mitigasi bencana longsor. Dengan banyaknya responden yang 

pernah mengalami kejadian longsor lebih dua kali menyatakan bahwa kesadaran 

masyarakat akan program mitigasi sangat tinggi. Masyarakat dengan pengetahuan 

lokal yang diwariskan secara turun temurun dapat mengantisipasi kejadian 

                                                             
40 Muhammad Nursa’ban, identifikasi kerentanan dan sebaran longsor lahan sebagai upaya 
mitigasi bencana di kecamatan bener kabupaten purworejo, Univ. Negeri Yohyakarta,2016 
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bencana longsor dengan berbagai jenis teknik baik yang bersifat struktural (fisik) 

maupun non-struktural (non-fisik). 
41

 

 Pada penelitian Linda Tondohola dalam Pemahaman Tentang Kawasan 

Rawan Bencana Dan Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Peraturan Terkait 

menyimpulkan bahwasannya Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana 

adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 

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

yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, 

meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk 

menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Oleh karena itu, penyelenggaraan 

penataan ruang secara keseluruhan haruslah merupakan upaya intervensi terhadap 

kerentanan wilayah dan meningkatkan kondisi ketahanan ruang wilayah terhadap 

kemungkinan adanya bahaya yang terjadi.  

Mitigasi merupakan titik tolak utama dari manajemen penanggulangan 

bencana. Dengan mitigasi dilakukan usaha-usaha untuk menurunkan dan/atau 

meringankan dampak/korban yang disebabkan oleh suatu bencana pada jiwa 

manusia, harta benda, dan lingkungan. Mitigasi juga merupakan tindakan 

pencegahan bencana. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana,baik melalui 

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. 

                                                             
41 Heru Setiawan, Kajian Bentuk Mitigasi Bencana Longsor Dan Tingkat Penerimaannya Oleh 
Masyarakat Lokal, Jurnal Hutan Tropis 2015,  Volume 4 No. 1 
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Identifikasi kawasan rawan bencana merupakan salah satu kegiatan dalam 

mitigasi bencana.
42

 

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Drajat Suharjo, yang berjudul Arti 

Penting Pendidikan Mitigasi Bencana Dalam Mengurangi Resiko Bencana 

menjelaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana menimbulkan perubahan paradigma penanggulangan 

bencana yang sangat mendasar. Kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan 

melalui penetapan kebijakan pembangunanyang beresiko timbulnya bencana, 

kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.  

Pembangunan dilaksanakan seiring dengan upaya untuk mengurangi 

resiko bencana. Komponen penting manajemen bencana adalah mitigasi. Pasal 1 

angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana mendefinisikan mitigasi adalah serangkaian upaya 

untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pada 

undang-undang tentang Tata Ruang mengatakan bilamana terjadi bencana dan 

suatu kawasan yang terjadi bencana merupakan zone berbahaya, peruntukan lahan 

dapat berubah fungsi. Akibat dari perubahan adalah bahwa zone yang 

membahayakan beralih fungsi dari fungsi budidaya menjadi fungsi lindung yang 

berarti tidak boleh untuk pemukiman. Akibat yang lain adalah wajib disediakan 

ruang evakuasi bencana darurat maupun permanen dalam lingkup lokal, regional, 

maupun nasional. Dengan keadaan yang demikian RTRW (Rencana Tata Ruang 

Wilayah) Propinsi dapat ditinjau kembali.  

                                                             
42

 Linda Tondobala, Pemahaman Tentang Kawasan Rawan Bencana Dan Tinjauan Terhadap 
Kebijakan Dan Peraturan Terkait, Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sam 
Ratulangi,Maret 2011, Jurnal Sabua Vol.3, No.1: 58-63  
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Perbedaan dengan penelitian-penelitian terdauhulu, pada penelitian-

penelitian terdahulu banyak yang melakukan penelitian tentang mitigasi bencana 

berfokus pada Mitigasi struktural, seperti penyusunan database, dengan 

menggunakan metode kuantitatif. Pada penelitian kali ini, peneliti mencoba 

menggali informasi tentang implementasi program-program yang dilaksanakan 

oleh BPBD Kota Malang dalam kegiatan Mitigasi bencana longsor,dengan 

dipadukan dalam konsep deliberatif untuk mengetahui sejauh mana komunikasi 

antara BPBD dengan masyarakat terjalin. Dengan menggunakan metode kualitatif 

agar mampu mendeskripsikan lebih luas tentang hasil penelitian 


