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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1. 1 Latar Belakang 

Indonesia memiliki potensi bencana alam yang tinggi dan cenderung meningkat 

setiap tahunnya. Salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia yaitu 

bencana longsor. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) 

jumlah kejadian bencana longsor di Indonesia  tahun 2014 - 2019 sebanyak 3.356 

kejadian, dengan memakan 1.044 korban jiwa yang termasuk meninggal dan hilang, 

serta lebih dari 5.000 rumah rusak berat. Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang 

berpotensi paling tinggi terjadinya bencana tanah longsor (PVMBG, 2018).  

Berdasarkan Data Indeks Risiko Bencana Indonesia (2018) Kabupaten Garut 

menjadi kawasan peringkat pertama terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan indeks 

rawan bencana Indonesia sebesar 208,63 yang termasuk dalam kategori tinggi. 

Longsor menjadi salah satu bencana yang berpotensi tinggi terjadi di Kabupaten 

Garut. Hal ini dipengaruhi kondisi wilayah yang berupa perbukitan dan 

pegunungan. Dengan kondisi tersebut, bencana longsor di Kabupaten Garut rutin 

terjadi setiap musim penghujan. 

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut 

(BPBD) tercatat jumlah kejadian bencana longsor terbanyak sepanjang tahun 2014-

2018 berada pada Kecamatan Banjarwangi di urutan pertama, Kecamatan Cilawu 

di urutan kedua dan Kecamatan Malangbong di urutan ketiga. Maka penelitian yang 

akan dilakukan fokus kepada ketiga wilayah kecamatan tersebut yang rawan 

bencana longsor. Bencana longsor terjadi tidak lepas dari adanya faktor antara 

ancaman, kerentanan dan kapasitas. Jika dilihat dari setiap kejadian bencana selalu 

ada risiko yang ditimbulkan berupa korban jiwa, kerugian harta benda dan 

berpengaruh terhadap psikis masyarakat. Maka pentingnya penataan ruang di 

wilayah rawan bencana sebagai upaya meminimalisir risiko bencana atau yang 

dikenal sebagai mitigasi bencana (BAKORNAS, 2007).
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Untuk mempersiapkan upaya mitigasi bencana yang tercantum dalam Sasaran 

Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2015-2019) yaitu 

dengan membentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA) yang diatur dalam 

Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 1 Tahun 2012. 

Wilayah rawan bencana tidak hanya menjadi siap menghadapi bencana namun 

harus menjadi tangguh. Maka sebagai wilayah dengan rawan bencana longsor yang 

tinggi hendaknya Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Cilawu dan Kecamatan 

Malangbong harus mulai melakukan pembentukan Desa Tangguh bencana sebagai 

bentuk perwujudan dari upaya mitigasi bencana.  

Dalam Perencanaan Wilayah dan Kota, mitigasi bencana merupakan bagian dari 

proses penataan pemanfaatan ruang sebagai upaya pengurangan risiko bencana. 

penataan ruang bertujuan mewujudkan keseimbangan lingkungan alam dan 

lingkungan buatan, serta mewujudkan perlindungan fungsi ruang untuk mencegah 

dampak negatif pemanfaatan ruang. Sesuai Buku Petunjuk Teknis Fasilitasi 

Ketangguhan Masyarakat (2015) dalam mewujudkan pembentukan Desa Tangguh 

Bencana wajib memiliki peta risiko bencana. Maka hasil penyusunan penelitian ini 

berupa penilaian Desa Tangguh Bencana yang dilengkapi dengan pemetaan risiko 

bencana. Hal ini dapat dijadikan sebagai dasar penguatan kemampuan dalam 

ketangguhan desa dan risiko bencana sebagai identifikasi awal yang selanjutnya 

akan ditindaklanjuti untuk dapat dilakukan pembentukan menuju Desa Tangguh 

Bencana sebagai upaya mitigasi bencana (BNPB, 2019).  

Penelitian yang dilakukan akan lebih memfokuskan pada variabel yang lebih 

lengkap berkaitan dengan kerentanan, ancaman (bahaya) dan kapasitas, karena pada 

penelitian sebelumnya oleh Hikmah, dkk. (2016) penelitian mengenai bencana 

longsor di Kabupaten Garut telah dilakukan namun berbasis pada bahaya 

(ancaman) dan kerentanan saja, tidak menggunakan variabel kapasitas. Maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan variabel yang lebih lengkap. Disisi 

lain, penelitian mengenai Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Garut belum 

banyak dilakukan maka dari itu penulis mencoba memberikan kontribusi dalam 

kajian identifikasi tingkat risiko bencana dan desa tangguh bencana agar 
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mempermudah penyajian informasi secara spasial. Hal ini sekaligus menjadi 

evaluasi pengembangan aspek ketangguhan desa yang perlu ditingkatkan. Adanya 

permasalahan mengenai longsor menjadi hal menarik untuk diteliti lebih lanjut 

karena hal ini menjadi penting guna mengetahui wilayah yang sangat perlu 

dikedepankan urgensinya dalam penanganan kesiapan dan ketangguhan desa dalam 

menghadapi bencana di masa mendatang agar terwujudnya pemanfaatan ruang 

yang lebih baik. 

1. 2 Rumusan Masalah 

Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Cilawu dan Kecamatan Malangbong menjadi 

wilayah dengan riwayat kejadian longsor terbanyak (BPBD Kabupaten Garut, 

2019). Beberapa kejadian bencana yang pernah terjadi Menurut data Riwayat 

kejadian bencana (BPBD, 2019) di ketiga wilayah tersebut adalah : (1) Kecamatan 

Banjarwangi tepatnya di Desa Dangiang yang disebabkan hujan deras  yang 

berlangsung lama,kejadian ini menimbulkan kerugian kerusakan 1 unit rumah  dan 

kerugian Harta Benda  sekitar Rp. 50.000.000,00  (Lima puluh juta rupiah). (2) 

Kecamatan Cilawu, Desa Karyamekar longsor disebabkan  daerah yang merupakan 

gawir dipicu adanya curah hujan tinggi membuat debit saluran drainase meningkat 

melewati daerah retakan yang telah ada sebelumnya sehingga menimbulkan 

kerugian 1 (satu) rumah mengalami kerusakan (3) Kecamatan Malangbong 

tepatnya di Kampung Cijengkol, Desa Bunisari akibat curah hujan yang sangat 

tinggi dan kondisi tanah yang labil sehingga tergerus hujan yang berdampak pada 

Jalan Malangbong terputud yang merupakan jalan nasional salah satunya 

menghubungkan Kabupaten Tasik, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung 

sehingga menyebabkan jalan tersebut macet total. 

Berdasarkan data dan fakta tersebut, selalu ada kerugian yang diakibatkan 

terjadinya bencana longsor. Maka masyarakat yang berada di wilayah rawan 

longsor tersebut harus berupaya hidup dengan bencana karena kehendak alam tidak 

mampu dihindari namun bisa dilakukan tindakan pengurangan risiko bencana yaitu 

mitigasi bencana. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

Garut (BPBD) salah satu upaya mitigasi bencana yaitu dengan pembentukan Desa 
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Tangguh Bencana minimalnya harus mencapai 50% dari jumlah desa yang berada 

pada setiap kecamatan yang rawan bencana, maka diperlukan kajian mengenai 

tingkat risiko bencana dan desa tangguh bencana secara berkala agar dapat 

menyesuaikan kondisi saat ini sebagai upaya memposisikan masyarakat pada 

wilayah rawan bencana longsor. Jika desa tangguh bencana terbentuk di ketiga 

wilayah rawan bencana longsor, meskipun selalu ada kerugian yang ditimbulkan 

dari bencana namun bisa bangkit lebih cepat. Oleh karena itu dengan adanya isu 

tersebut perlunya identifikasi awal untuk menilai tingkat risiko dan desa tangguh 

bencana sebagai proses masukan dalam perencanaan berkaitan dengan mitigasi 

bencana di masa yang akan datang. Penelitian terdahulu dengan topik risiko 

bencana telah banyak dilakukan namun mengenai topik tingkat risiko bencana dan 

keterkaitanya dengan pengembangan Desa Tangguh Bencana merupakan penelitian 

yang baru khususnya studi kasus di Kabupaten Garut. Mengingat belum adanya 

penilaian risiko bencana longsor dengan ruang lingkup lebih khusus di tingkat desa 

untuk memudahkan dalam melakukan proses mitigasi bencana. Berdasarkan latar 

belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan mendasar pada penelitian 

yang akan dilakukan adalah “Bagaimana Tingkat Risiko dan Desa Tangguh 

Bencana Longsor di Kabupaten Garut?” 

1. 3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maksud dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat risiko bencana dan desa tangguh bencana longsor di Kabupaten 

Garut. 

1. 4 Sasaran 

Tujuan penelitian dapat dicapai dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Teridentifikasi karakteristik fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan. 

2. Teridentifikasinya tingkat ancaman, kerentanan dan kapasitas. 

3. Teridentifikasinya tingkat risiko bencana longsor. 

4. Teridentifikasinya tingkat desa tangguh bencana. 

5. Teridentifikasinya tipologi kawasan bencana longsor berdasarkan tingkat 

   risiko dan desa tangguh bencana. 
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1. 5 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup substansi. Ruang lingkup wilayah merupakan batasan objek yang akan 

diteliti, sedangkan ruang lingkup substansi dalam penelitian meliputi Batasan yang 

akan dibahas dalam penelitian. 

1.5.1 Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi memuat batasan-batasan substansi penelitian untuk 

menentukan lingkup studi. Adapun pada pembahasan lingkup substansi pada 

penelitian ini dibatasi oleh beberapa hal, yaitu : 

1. Menurut Peraturan Kepala BNPB No 02 Tahun 2012 risiko bencana adalah 

potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu kawasan dan 

kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, 

hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan 

gangguan kegiatan masyarakat.  

2. Ancaman adalah aspek penyusun risiko bencana yang penting sebagai suatu 

kejadian atmosferik, geofisik atau hidrologis (alam) yang berpotensi 

menimbulkan kerugian atau kerusakan (Benson dkk, 2007). Dalam penelitian 

konsep ancaman mengacu pada model pendugaan yang bersumber pada 

penelitian Puslittanak (2004), hal yang dikaji berkaitan dengan karakteristik 

fisik wilayah yaitu curah hujan, kelerengan, jenis tanah dan penggunaan lahan 

sebagai faktor pemicu terjadinya bencana longsor. 

3. Kerentanan merupakan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat 

meningkatkan keterpurukan masyarakat jika terkena bencana (Adiyoso, 

2018). Kerentanan yang dikaji di dalam penelitian berdasarkan 4 variabel 

yaitu (1) kerentanan fisik yang merupakan aset wilayah yang mempunyai 

peluang kerusakan jika adanya bencana, meliputi kepadatan rumah, 

presentase kawasan terbangun, jumlah fasilitas umum dan kritis (2) 

Kerentanan sosial berdasarkan  karakteristik demografi yaitu kepadatan 

penduduk rasio jenis kelamin rasio orang cacat, rasio kelompok rentan dan 

laju pertumbuhan  penduduk, (3) kerentanan ekonomi berdasarkan rasio 

penduduk miskin, jumlah sarana ekonomi  luasan lahan produktif  dan jumlah 



 

 

 

6                       Institut Teknologi Nasional 

penduduk berdasarkan mata pencaharian (4) kerentanan lingkungan yang 

berkaitan dengan kondisi alam yang mempengaruhi ketahanan wilayah ketika 

terjadinya bencana, penilaian kerentanan lingkungan berdasarkan parameter 

tata guna lahan yang meliputi hutan alam, hutan lindung, hutan mangrove  dan 

semak belukar. 

4. Kapasitas merupakan kombinasi kekuatan dan sumberdaya yang digunakan 

untuk meraih tujuan berkaitan pengurangan risiko bencana (Oxfam, 2012) 

kapasitas yang dikaji di dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan (1) 

kapasitas fisik meliputi ketersediaan sistem peringatan dini,tempat evakuasi 

jalur dan rute evakuasi, serta ketersediaan sarana kesehatan (2) kapasitas non 

fisik (sosial) berdasarkan tenaga medis, adanya organisasi /relawan khusus 

yang menanggani bencana dan adanya pendidikan/pelatihan bencana. (3) 

kapasitas bersikap/motivasi (masyarakat) berdasarkan tingkat pengetahuan,  

pola adaptasi dan kesiapsiagaan (4) kapasitas kelembagaan berdasarkan 

adanya pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini, aturan dan 

kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini dan kajian risiko 

bencana, pendidikan kebencanaan,   pengurangan faktor risiko dasar. 

5. Desa Tangguh Bencana merupakan desa yang memiliki kemampuan 

mengurangi risiko bencana sehingga mampu mengorganisir sumber daya 

masyarakat. Parameter penilaian Desa Tangguh Bencana dalam penelitian ini 

untuk mengetahui kategori pencapaian suatu desa yang berpedoman pada 

Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa 

Tangguh Bencana dengan modifikasi Modul penilaian desa Tangguh bencana 

(2019) meliputi 5 (lima) indikator yaitu kualitas dan akses layanan dasar, 

dasar sistem penanggulangan bencana, kesiapsiagaan darurat dan 

kesiapsiagaan pemulihan dan pengelolaan risiko bencana.
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Tabel 1. 1 

Variabel dan Indikator Penelitian 

No Variabel Indikator Parameter Sumber Literatur 

1 Ancaman  

Kemiringan Lereng 

Kategori 

 Kemiringan <8 % (1) 

 Kemiringan 8-15 % (2) 

 Kemiringan 15-40 % (3) 

 Kemiringan >40% (4) 

Rachmawati dkk (2018) 

Karnawati dkk (2003)  

Nugraha dkk (2012) 

Puslittanak Bogor (2004)  

Handmoko dkk (2010) 

Taufik dkk (2012) 

 

Penggunaan Lahan 

Kategori 

 Rawa/Tanah, tambak, waduk, perairan, 

hutan (1) 

 Perkebunan (2) 

 Semak belukar/rumput (3) 

 Tegalan/pekarangan/lading (4) 

 Sawah,Permukiman, tanah terbuka (5) 

Jenis Tanah 

Kategori 

 Alluvial  (1) 

 Asosiasi latosol, Grumusol (2) 

 Mediteran, Brown forest (3) 

 Andosol, Podsolik, Gramosol (4) 

 Regosol, Litosol (5) 

Curah Hujan (mm/thn) 

Intensitas 

 Curah hujan < 2000 mm/tahun (1) 

 Curah hujan 2000 - 3000 mm/tahun (2) 

 Curah hujan >3000 mm/tahun (3) 

Kerentanan Sosial 

2 
 

Kerentanan  

Kepadatan penduduk per jiwa/km2 

 Jumlah penduduk <500 jiwa/km2 (1) 

 Jumlah penduduk 500 – 1.000 (2) 

 Jumlah penduduk >1.000 (3)

BNPB (2012) ; 
Xiaoyan & Xiaofei (2012) 

 
Rasio kelompok umur  Rasio penduduk kelompok rentan <20% (1) 
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No Variabel Indikator Parameter Sumber Literatur 

 Rasio penduduk kelompok rentan 20% - 40% 

(2) 

 Rasio penduduk kelompok rentan >40% (3) 

 

 

Rasio Jenis Kelamin 

 Rasio jenis kelamin <20% = kelas rendah 

 Rasio jenis kelamin 20% - 40% = kelas 

sedang 

 Rasio jenis kelamin >40% = kelas tinggi 

Rasio Penduduk Cacat 

 Rasio orang cacat <20% = kelas rendah 

 Rasio orang cacat 20% - 40% = kelas sedang 

 Rasio orang cacat >40% = kelas tinggi 

Kerentanan Fisik  

Kepadatan bangunan 

 1-10 Bangunan/Ha = kelas rendah 

 11-18 Bangunan/Ha = kelas sedang 

 19-26 bangunan/Ha = kelas tinggi 

 

Persentase kawasan terbangun 

 Persentase kawasan terbangun  < 15% = 

rendah 

 Persentase kawasan terbangun 15 – 30% = 

sedang 

 Persentase kawasan terbangun >30% = 

tinggi 

Jumlah Fasilitas Umum dan Fasilitas 

Kritis 

 Jumlah  Fasilitas <15= rendah 

 Jumlah  Fasilitas 15-30 =sedang  

 Jumlah  Fasilitas >30 = tinggi 

Kerentanan Lingkungan  

Luas lahan hutan lindung 

 Luas <20 Ha = rendah 

 Luas 20 – 50 Ha = sedang 

 Luas >50 Ha = tinggi 

 

Luas lahan hutan produksi/Alam atau 

hutan rakyat 

 Luas <25 Ha = rendah 

 Luas 25 – 75 Ha = sedang 

 Luas >75 Ha = tinggi 

Luas lahan  hutan bakau mangrove  Luas <10 Ha = rendah 



 

 

 

9                       Institut Teknologi Nasional 

No Variabel Indikator Parameter Sumber Literatur 

 Luas 10 – 30 Ha = sedang 

 Luas >30 Ha = tinggi 

Luas lahan  semak belukar 

 Luas <10 Ha = rendah 

 Luas 10 – 30 Ha = sedang 

 Luas >30 Ha = tinggi 

Kerentanan Ekonomi  

Penduduk berdasarkan mata pencaharian 

 <50% = rendah 

 50-70% = sedang  

 70%  = tinggi 

BNPB (2012)  

Nugraha, A. L dkk (2012) 

Nurjanah (2012)  

Hastanti, dkk (2020) 
 

Rasio Kemiskinan 

 Rasio kemiskinan <20% = rendah 

 Rasio kemiskinan 20% - 40% = sedang 

 Rasio kemiskinan >40% = tinggi 

Luas Lahan Produktif 

 <400 Ha = rendah 

 400 – 700 Ha = sedang  

 >700 Ha = tinggi 

Jumlah Sarana Ekonomi   

 <15     = rendah  

 15-30  = sedang 

 >30      = tinggi 

3 Kapasitas  

Kapasitas Fisik  

 Adanya Sistem Peringatan Dini 

 Adanya Tempat evakuasi 

 Adanya Jalur Evakuasi 

 Adanya Sarana Kesehatan (Rumah Sakit, 

Puskesmas/Pustu) 

Ada (skor 1) dan Tidak ada (skor 0) 

Donie, S., & Jariyah, N. A. 

(2017) ; Sutton, J., and 

Tierney, K., 2006. 

Anderson & Woodrow, 

1989 dalam Paripurno 

2001 
 

Muhammad Nursa’ban, dkk 

(2013). 

 

Nugraha, dkk (2016). 

Kapasitas Non Fisik (Sosial)  



 

 

 

10                       Institut Teknologi Nasional 

No Variabel Indikator Parameter Sumber Literatur 

 Adanya Tenaga Medis 

 Adanya Organisasi /relawan khusus yang 
menanggani bencana   

 Adanya Pendidikan/pelatihan bencana 

Aminatun, S. (2017) 

Kapasitas Masyarakat) 

Pengetahuan 
 7 - 8  = rendah  

 8 - 9   = sedang 

 >9    = tinggi 

Anderson & Woodrow, 1989 

dalam Paripurno (2001) dan 

Sutton dan Tierney (2006) 

Benson dkk, (2007). 

Pola Adaptasi Masyarakat 

Kesiapsiagaan 

Kapasitas Kelembagaan 

Aturan dan Kelembagaan Penanggulangan 
Bencana 

 Diatas 70% = Tinggi 

 50% - 70% = Sedang 

 <50% = Rendah 

Peraturan Kepala BNPB 

Nomor 1 Tahun 2012 an 
Hyogo Framework for 

Action (HFA), modifikasi 

(Fakhri, H. 2017) dan 

Rahman (2017). 

Peringatan Dini dan Kajian Risiko Bencana.  

Pendidikan Kebencanaan 

Pengurangan Faktor Risiko Dasar 

Pembangunan Kesiapsiagaan Pada Seluruh 

Lini 

4 
Desa Tangguh 

Bencana 

Kualitas dan akses layanan Dasar 

1. Adanya Fasilitas Pendidikan 

Formal/Non-Formal  

2. Adanya Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Yang Memudahkan Masyarakat 

3. Adanya Transportasi Yang Menjamin 

Evakuasi Saat Terjadinya Bencana 

4. Adanya Pelayanan Publik Yang Baik 

5. Adanya Sistem Informasi Bencana 

6. Adanya Tata Kelola Pemerintah Yang 
Baik 

7. Adanya Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan 

Ada (skor 1) dan Tidak ada (skor 0) 

Buku BNPB “Penilaian 

ketangguhan bencana 

desa/kelurahan” (2019) 
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No Variabel Indikator Parameter Sumber Literatur 

8. Adanya Dukungan Terhadap 

Pelaksanaan Kegiatan Budaya Dan 
Spiritual Masyarakat 

9. Adanya Perlindungan Keamanan 

Masyarakat 

Dasar Sistem Penanggulangan Bencana 

1. Adanya Kebijakan Pendukung 

Pengelolaan Risiko 

2. Adanya Regulasi Desa Untuk 

Pengelolaan Risiko 

3. Adanya Kajian Risiko Bencana Dan 

Potensi Dampak Perubahan Iklim Secara 

Berkala 

4. Adanya Rencana Penanggulangan 

Bencana Yang Menjadi Bagian 

Perencanan 
5. Adanya Dukungan Lembaga Luar Untuk 

Pengelolaan Risiko Bencana  

6. Adanya Penyelarasan Rencana 

Penanggulangan Bencana Dan Adaptasi 

Perubahan Iklim Antar Desa  

7. Optimalitas Peran Serta Forum 

Pengelolaan Risiko Bencana Dalam 

Mewujudkan Rencana Pembangunan 

Desa 

Pengelolaan Risiko Bencana 

1. Adanya Aksi Pengelolaan Risiko 

Bencana Antara Desa  

2. Peningkatan Wawasan Untuk Mengelola 

Risiko Bencana  

Kesiapsiagaan Darurat 
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No Variabel Indikator Parameter Sumber Literatur 

1. Adanya Mekanisme Mendeteksi Dini 

Kemungkinan Ancaman Bencana 
2. Tersedianya Mekanisme Peringatan Dini 

3. Berfungsinya Mekanisme Penyebaran 

Arahan Evakuasi 

4. Adanya Peta Rencana Evakuasi 

Masyarakat  

5. Adanya Tempat Evakuasi 

6. Adanya Jalur Dan Rambu Evakuasi 

7. Adanya Latihan Kesiapsiagaan Bencana 

Secara Berkala Dan Berkelanjutan 

8. Adanya Relawan Penanggulangan 

Bencana Desa  

Kesiapsiagaan Pemulihan 

1. Adanya Upaya Pemulihan Dini Bencana 

2. Adanya Perencanaan Pemulihan 
Berkelanjutan Untuk Berbagai Aset Dan 

Properti Strategis Yang Berisiko Tinggi 

Terkena Bencana 

Sumber : Hasil Studi Literatur,2020 
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1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Kabupaten Garut secara geografis wilayahnya terletak pada koordinat 6º56’49”-

7º045’00” Lintang Selatan dan 107º025’8” - 108º07’30” Bujur Timur dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara        : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.  

b. Sebelah Timur       :  Kabupaten Tasikmalaya.  

c. Sebelah Selatan     : Samudera Indonesia.  

d. Sebelah Barat        : Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. 

 

Adapun justifikasi pemilihan wilayah studi sebagai berikut : 

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah 

kecamatan di Kabupaten Garut yaitu Kecamatan Banjarwangi (11 Desa), 

Kecamatan Malangbong (24 desa) dan Kecamatan Cilawu (18 Desa). Ketiga 

wilayah dipilih sebagai wilayah studi karena memiliki potensi bencana longsor 

dengan frekuensi kejadianya paling besar (3 terbesar) bencana tahun 2014 – 2018. 

Berdasarkan data Laporan pendataan potensi bencana oleh BPBD Kabupaten Garut 

.
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Gambar 1. 1 Peta Ruang Lingkup Wilayah Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kabupaten Garut 
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1. 6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan merupakan penjabaran mengenai penulisan pada laporan 

penelitian yang dijelaskan secara deskriptif dan detail sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup penelitian yang terdiri dari ruang wilayah dan ruang lingkup 

substansi, serta sistematika penulisan laporan penelitian. 

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA 

Berisi tentang gagasan yang mendasari kegiatan penelitian. Kajian yang akan 

dibahas mengenai bencana longsor, risiko bencana longsor dan desa tangguh 

bencana dan literatur yang dicantumkan sebagai landasan berpikir dan pemilihan 

dalam menentukan parameter yang relevan dan studi terdahulu mengenai topik 

terkait. 

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tahapan dalam menganalisis risiko bencana longsor meliputi jenis 

penelitian, kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan metode analisis 

yang akan dilakukan pada penelitian. 

BAB 4 KARAKTERISTIK WILAYAH PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik wilayah studi yang menjadi indikator 

dari risiko bencana longsor dan desa tangguh bencana baik ditinjau dari kondisi 

fisik, kondisi sosial, kondisi ekonomi dan sarana di wilayah penelitian yang 

dijadikan data dalam penelitian.  

BAB 5 ANALISIS RISIKO BENCANA LONGSOR DAN DESA TANGGUH  

Bab ini menguraikan analisis setiap faktor dan indikator serta pengklasifikasian 

tipologi tingkat risiko bencana longsor dan desa tangguh bencana. 

BAB 6 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta 

rekomendasi berupa arahan tindakan terhadap kawasan rawan bencana longsor. 

LAMPIRAN




