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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai daerah rawan bencana sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2013. Berdasarkan 

kondisi geografis, klimatologis, hidrologis, sosiologis, serta sumber daya alamnya, 

Kabupaten Bandung Barat memiliki risiko bencana tanah longsor yang relatif tinggi 

karena daerah ini sangat rentan mengalami gerakan tanah, terutama apabila terdapat 

kegiatan manusia yang menganggu keseimbangan lereng setempat. Besarnya risiko 

bencana tersebut berpotensi menimbulkan berbagai dampak kerugian, baik dari segi 

sosial, ekonomi, dan lingkungan, apabila tidak ditindak melalui sikap kesiapsiagaan 

yang matang. Pada tahun 2013 silam contohnya, dengan jumlah korban meninggal 

17 (tujuh belas) jiwa ditambah banyak bangunan hunian yang mengalami kerusakan 

parah, Bencana Tanah Longsor Cililin tersebut menjadi salah satu contoh kejadian 

dan/atau peristiwa bencana alam terparah yang pernah terjadi selama kurun waktu 

10 (sepuluh) tahun terakhir di Kabupaten Bandung Barat (Sumber: liputan6.com). 

 

Namun, tampaknya peristiwa bencana tersebut belum dapat dijadikan suatu bentuk 

pembelajaran kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serupa yang terjadi pada 

masa mendatang, baik oleh pemerintah maupun warga setempat. Berdasarkan data-

data dan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, 

peristiwa bencana tanah longsor kembali terjadi di Kecamatan Cililin pada Kamis, 

04 April 2019 silam, sehingga hal tersebut menimbulkan berbagai dampak kerugian 

yang harus ditanggung kembali oleh warga setempat. Sekalipun kejadian tersebut 

tidak menimbulkan korban jiwa, namun sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) rumah 

warga harus mengalami kerusakan dan 21 (dua puluh satu) di antaranya rusak berat. 

Kemudian, hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan pascaperistiwa bencana 

tersebut, warga di Kecamatan Cililin harus menanggung kembali dampak kerugian 

akibat peristiwa bencana tanah longsor yang kembali terjadi. Setidaknya, sebanyak
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166 (seratus enam puluh enam) orang harus dievakuasi akibat belasan rumah warga 

dan fasilitas lain yang mengalami kerusakan cukup parah (Sumber: liputan6.com). 

 

Berbagai upaya mitigasi bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap 

warga setempat selama ini dianggap belum efektif untuk mengurangi atau bahkan 

menghilangkan dampak bencana tanah longsor yang sering terjadi di Kecamatan 

Cililin. Sebagian besar warga yang terdampak pun dianggap masih belum optimal 

dalam melakukan mitigasi terhadap bencana tanah longsor setempat. Sementara itu, 

pengetahuan kebencanaan tanah longsor yang dimiliki warga setempat juga masih 

sebatas pada pengetahuan terhadap poster tentang kebencanaan tanah longsor yang 

dibuat oleh pemerintah (Sumber: ayobandung.com). Namun demikian, hal tersebut 

masih belum dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang ideal dalam menghasilkan 

mitigasi bencana yang efektif. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya dampak kerugian 

yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana tanah longsor, masih terus dirasakan 

warga setempat secara beruang kali, bahkan sampai saat ini.  

 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk pihak pemerintah setempat 

sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap pentingnya kebutuhan mitigasi yang 

benar dan efektif yang seharusnya dilakukan masyarakat untuk dapat mengurangi 

atau bahkan menghilangkan dampak dari bencana tanah longsor yang ada. Namun, 

secara khusus penelitian ini juga ditujukan untuk pihak masyarakat atau warga yang 

bertempat tinggal di Kecamatan Cililin. Dibandingkan dengan penelitian terdahulu 

yang serupa, penelitian ini secara khusus mengkaji lebih detail terkait pengetahuan 

dan sikap kesiapsiagaan dari warga setempat melalui besaran tingkatan kelas yang 

diperoleh dan kemudian dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode hitung 

statistik regresi linear sederhana, sehingga baik pihak pemerintah atau masyarakat 

setempat dapat lebih meningkatkan upaya mitigasi bencana dengan optimal. Pihak 

pemerintah dapat mengetahui seberapa besar pengaruh yang ada dari pengetahuan 

kebencanaan terhadap kesiapsiagaan, sehingga pemerintah dapat mengatur strategi 

dan program yang tepat guna untuk diterapkan kepada masyarakat. Selain itu, pihak 
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masyarakat pun dapat mempersiapkan diri melakukan mitigasi yang lebih berdaya 

guna melalui hasil temuan yang diperoleh dari penelitian ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan utama dalam upaya penanggulangan bencana pada suatu daerah yang 

rawan bencana adalah belum optimalnya mitigasi bencana warga setempat di dalam 

menghadapi bencana yang bersangkutan. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana, upaya mitigasi bencana merupakan serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan dan/atau mengurangi risiko bencana 

yang mungkin terjadi pada masa mendatang. Upaya mitigasi bencana tersebut dapat 

dilakukan melalui beberapa tindakan, baik melalui pembangunan infrastruktur pada 

suatu wilayah yang rawan bencana ataupun melalui peningkatan kemampuan dalam 

menghadapi sebuah ancaman bencana (PP Nomor 21 Tahun 2008). 

 

Pada umumnya, kemampuan dalam menghadapi sebuah ancaman bencana disebut 

dengan sikap kesiapsiagaan. Hal ini juga dijelaskan dalam Perka BNPB Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana yang menyatakan 

bahwa sikap kesiapsiagaan merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. Sikap 

kesiapsiagaan menjadi suatu hal yang sangat dipengaruhi oleh ancaman bencana di 

daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi ancaman bencana, seharusnya semakin 

tinggi juga sikap kesiapsiagaan yang dimiliki warga setempat dalam menghadapi 

bencana di daerah tersebut. Oleh karena itu, sikap kesiapsiagaan sangat diperlukan 

untuk meminimalisasi dampak kerugian yang dapat ditimbulkan akibat terjadinya 

bencana sewaktu-waktu (Rusiyah, 2017).  

 

Pada saat ini, Kecamatan Cililin memiliki tingkat risiko bencana tanah longsor yang 

tergolong klasifikasi kelas tinggi. Hal tersebut disebabkan ancaman bencana tanah 

longsor yang tinggi, tingkat kerentanan wilayah yang juga relatif tinggi, dan tingkat 

kapasitas wilayah dalam menghadapi bencana tanah longsor yang belum optimal. 

BPBD Bandung Barat memang telah mengupayakan edukasi kebencanaan kepada 
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masyarakat di Kecamatan Cililin melalui poster terkait kebencanaan tanah longsor 

dengan harapan agar masyarakat setempat dapat lebih mengetahui tindakan yang 

harus dilakukan untuk menekan potensi timbulnya dampak kerugian akibat bencana 

tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Cililin (Sumber berita: ayobandung.com). 

Namun demikian, hal itu masih dianggap belum cukup efektif dalam meningkatkan 

upaya mitigasi masyarakat dalam menanggulangi bencana tanah longsor setempat. 

 

Hal tersebut ditunjukkan melalui dampak-dampak kerugian yang ditimbulkan dari 

bencana tanah longsor di Kecamatan Cililin masih terus dialami masyarakat secara 

berulang kali, bahkan sampai saat ini. Hal ini menjadi sebuah persoalan kritis yang 

harus segera diatasi melalui tindakan mitigasi yang benar. Kurangnya pengetahuan 

kebencanaan yang dimiliki warga setempat juga menjadi sebuah kendala yang lain 

dalam upaya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal ini disebabkan pengetahuan 

kebencanaan yang dimaksud tersebut merupakan bagian dari faktor kesiapsiagaan 

menghadapi bencana (Rusiyah, 2017). Pengetahuan yang dimiliki warga setempat 

terhadap suatu bencana yang dihadapi dapat menentukan reaksi yang timbul ketika 

melakukan tindakan mitigasi bencana. Berdasarkan kasus di dalam penelitian ini, 

pengetahuan terhadap kebencanaan tanah longsor mungkin menjadi hal yang sangat 

penting dalam kaitannya dengan kesiapsiagaan menanggulangi bencana, sehingga 

upaya kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap bencana tanah longsor yang terjadi di 

Kecamatan Cililin ini perlu diteliti secara lebih lanjut.  

 

Menurut Rahayu (2008), salah satu indikator yang menunjukkan bahwa masyarakat 

atau warga setempat telah memiliki tingkat pengetahuan kebencanaan yang ideal 

adalah ketika warga yang bersangkutan telah mengetahui tindakan-tindakan yang 

seharusnya dilakukan pada tahapan manajemen prabencana sampai pascabencana, 

diantaranya pemahaman warga tentang pengertian bencana tanah longsor, tanda-

tanda dan pemicu terjadinya bencana tanah longsor, cara mencegah dan mengurangi 

dampak kerugian bencana tanah longsor, hingga mengetahui jalur evakuasi atau 

tempat evakuasi ini dapat menjadi indikator pengetahuan kebencanaan yang ideal. 

Sementara itu, menurut Ningtyas (2015), minimal terdapat 4 (empat) indikator yang 
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menunjukkan bahwa warga telah memiliki tingkat kesiapsiagaan yang ideal dalam 

menghadapi bencana, diantaranya terdapat kegiatan penyusunan data dan informasi 

kebencanaan yang mutakhir, persiapan dalam menanggulangi kedaruratan bencana, 

pengorganisasian hingga pengujian sistem peringatan dini, serta penyuluhan hingga 

gladi lapangan terkait mekanisme tanggap darurat.  

 

Berdasarkan masing-masing indikator pengetahuan kebencanaan dan kesiapsiagaan 

tersebut, pada setiap probabilitas dari kemungkinan terjadinya bencana harus dapat 

diantisipasi melalui paradigma pencegahan atau pengurangan risiko bencana, yakni 

sebuah paradigma mitigasi bencana yang bukan lagi hanya sebatas pada tahapan 

tanggap darurat dan/atau pascabencana saja, namun lebih kepada upaya untuk 

mengurangi risiko bencana. Paradigma tersebut harus dimiliki setiap warga yang 

bertempat tinggal di Kecamatan Cililin, sehingga dampak kerugian bencana yang 

mungkin timbul sewaktu-waktu dapat diminimalisasi sedemikan rupa.  

 

Dengan demikian, penelitian ini akan membahas lebih lanjut terkait pengaruh dari 

pengetahuan kebencanaan terhadap sikap kesiapsiagaan yang dimiliki oleh warga 

setempat dalam menghadapi bencana tanah longsor yang ada di Kecamatan Cililin, 

Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah di atas 

ini, penulis menetapkan sebuah pertanyaan penelitian, yaitu “Bagaimana pengaruh 

pengetahuan kebencanaan yang dimiliki masyarakat terhadap sikap kesiapsiagaan 

menghadapi bencana tanah longsor di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung 

Barat?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

Penelitian ini memiliki sebuah tujuan dan beberapa sasaran yang dijelaskan sebagai 

berikut:  

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah serta pertanyaan penelitian di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengetahuan kebencanaan 
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terhadap sikap kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana tanah longsor di 

Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.  

 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Berdasarkan penjelasan tujuan penelitian di atas tersebut, terdapat beberapa sasaran 

penelitian yang hendak dicapai, yakni sebagai berikut: 

1. Teranalisisnya tingkatan pengetahuan kebencanaan tanah longsor yang dimiliki 

oleh masyarakat Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. 

2. Teranalisisnya tingkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 

tanah longsor di Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. 

3. Teranalisisnya pengaruh dari pengetahuan kebencanaan terhadap kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor di Kecamatan Cililin, 

Kabupaten Bandung Barat. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup substansi dan ruang lingkup 

wilayah. Ruang lingkup substansi memberikan penjelasan batasan terhadap materi 

yang akan dibahas secara lebih lanjut dan detail di dalam penelitian. Sedangkan, 

ruang lingkup wilayah memberikan penjelasan terhadap lokasi yang menjadi objek 

penelitian. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Substansi 

Berdasarkan penjelasan dari tujuan serta sasaran penelitian di atas, ruang lingkup 

substansi ini mencakup pembahasan terkait 3 (tiga) kata kunci yang terdapat dalam 

penelitian, diantaranya pengetahuan kebencanaan, sikap kesiapsiagaan masyarakat, 

serta bencana tanah longsor yang dapat dijelaskan dalam sistematika berdasarkan 2 

(dua) variabel penelitian sebagai berikut:  

 Pengetahuan Kebencanaan 

Pengetahuan kebencanaan yang diteliti ini merupakan variabel independen yang 

umumnya mencakup penjelasan tentang definisi pengetahuan dan kebencanaan 
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secara umum menurut ahli, jenis pengetahuan dan bencana, tingkat pengetahuan, 

penjelasan pemahaman terkait bencana tanah longsor, serta konsep pengelolaan 

atau penanggulangan dalam menghadapi bencana, khususnya bencana tanah 

longsor. Berdasarkan batasan substansi penelitian yang akan ditetapkan, variabel 

independen ini akan dibatasi menjadi 4 (empat) indikator penelitian, yakni: 

a. Penjelasan pengetahuan tentang informasi kebencanaan tanah longsor di 

Kecamatan Cililin; 

b. Penjelasan pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya 

bencana tanah longsor secara umum di Kecamatan Cililin; 

c. Penjelasan pengetahuan tentang tanda-tanda yang memungkinkan terjadinya 

bencana tanah longsor secara umum di Kecamatan Cililin; 

d. Penjelasan pengetahuan tentang upaya pencegahan terjadinya bencana tanah 

longsor secara umum di Kecamatan Cililin. 

 

Indikator variabel independen ini akan diidentifikasi dengan metode wawancara 

melalui item-item pertanyaan yang akan ditanyakan langsung kepada responden, 

sehingga akan menghasilkan output analisis berupa tingkatan/level pengetahuan 

kebencanaan yang dimiliki warga setempat, baik individu maupun kelompok. 

 

 Sikap Kesiapsiagaan Masyarakat 

Sikap kesiapsiagaan masyarakat yang diteliti ini merupakan variabel dependen 

yang umumnya mencakup penjelasan definisi kesiapsiagaan dan masyarakat 

secara umum menurut ahli, konsep kesiapsiagaan, tingkatan kesiapsiagaan, serta 

ciri umum masyarakat yang telah siap dan siaga. Berdasarkan batasan substansi 

penelitian yang akan ditetapkan, variabel independen ini akan dibatasi menjadi 

4 (empat) indikator penelitian, yakni: 

a. Penjelasan tentang pencatatan data dan informasi kebencanaan yang akurat;  

b. Penjelasan tentang persiapan penanggulangan bencana; 

c. Penjelasan tentang pengorganisasian sistem peringatan dini; 

d. Penjelasan tentang gladi lapangan tentang mekanisme tanggap darurat. 
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Indikator variabel dependen ini akan diidentifikasi dengan menggunakan metode 

wawancara yang dilakukan dengan pendekatan kuesioner berbasis skala likert, 

sehingga akan menghasilkan output berupa tingkatan/level sikap kesiapsiagaan 

masyarakat setempat menghadapi bencana tanah longsor di Kecamatan Cililin. 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini mencakup seluruh administrasi wilayah 

Kecamatan Cililin yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. 

Secara geografis, Kecamatan Cililin terletak pada 6°56’0”-7°4’0”S sampai dengan 

107°24’0”-107°30’0”E. Kecamatan Cililin memiliki luas keseluruhan 7.779 ha dan 

terdiri dari 11 (sebelas) desa. Batasan administrasi wilayah Kecamatan Cililin dapat 

dilihat pada Gambar 1.1 dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 Bagian Utara : Kecamatan Cihampelas dan Saguling; 

 Bagian Selatan : Kecamatan Sindangkerta dan Kabupaten Bandung Barat; 

 Bagian Barat : Kecamatan Sindangkerta dan Cipongkor; 

 Bagian Timur : Kecamatan Cihampelas dan Kabupaten Bandung Barat. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab yang dijelaskan secara 

rinci sebagai berikut: 

 BAB 1 Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup dalam penelitian, serta sistematika 

proposal. 

 BAB 2 Pengetahuan Kebencanaan dan Sikap Kesiapsiagaan Masyarakat 

Bab kajian pustaka ini berisi penjelasan tentang beberapa teori dan konsep serta 

studi terdahulu yang terkait dengan topik penelitian. 

 BAB 3 Metodologi Penelitian 

Bab metodologi penelitian ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis yang dilakukan dalam penelitian. 
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 BAB 4 Kondisi Umum Wilayah dan Kebencanaan Tanah Longsor di Kecamatan 

Cililin 

Bab ini berisi penjelasan tentang kondisi wilayah dan kebencanaan tanah longsor 

di Kecamatan Cililin secara umum. 

 Bab 5 Analisis Pengaruh Pengetahuan Kebencanaan Terhadap Kesiapsiagaaan 

Masyarakat Dengan Metode Regresi Linear Sederhana 

Bab ini berisi penjelasan tentang proses tahapan dan hasil output dari kegiatan 

analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. 

 Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil kesimpulan terhadap penelitian yang telah 

dilakukan dan beberapa rekomendasi yang solutif.
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Gambar 1.1 Peta Administrasi Kecamatan Cililin

Gambar 1.1 

Peta Administrasi Kecamatan Cililin 


