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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) salah satu provinsi di Indonesia yang 

terletak di Pulau Jawa bagian selatan dibatasi oleh Provinsi Jawa Tengah dan 

Provinsi Jawa Timur sedangkan untuk sebelah selatan dibatasi samudera Hindia.  

Tanah longsor adalah perpindahan masa tanah atau batuan dengan arah 

miring dari kedudukan semula akibat gaya gravitasi (Sutikno dkk, 2002). 

Berbagai ancaman bencana alam yang tidak dapat diprediksi, sehingga 

sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah rawan 

bencana alam sudah sewajarnya mempersiapkan diri dalam menghadapi 

musibah bencana alam, upaya melindungi diri dari ancaman bencana alam, 

meminimalisir jumlah korban dan mengatasi kerugian material serta 

infrastruktur. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko 

bencana, baik melalui penyadaran, peningkatan kemampuan dalam 

menghadapi ancaman bencana maupun pembangunan fisik. Salah satu 

bentuk penerapan mitigasi pada keadaan bencana contohnya upaya 

meminimalisasi dampak musibah dapat dilihat pada penanganan bencana 

longsor di daerah kecamatan samigaluh, bencana tersebut mengakibatkan 

kerugian korban jiwa dan kerugian material sebagai contoh kerusakan 

infrastruktur umum seperti masjid, sekolah, puskesmas, rumah sakit, 

rumah tinggal, hotel, dan fasilitas lainnya dengan tingkat kerusakan yang  

berbeda-beda. Longsoran adalah salah satu jenis gerakan massa tanah dan 

batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng 

akibat terganggunya kestabilan tanah atau bebatuan penyusun lereng 

tersebut. Faktor pemicu terjadi tanah longsor seperti peningkatan 

kandungan air dalam lereng, getaran pada lereng akibat gempa bumi 

ataupun ledakan, penggalian, getaran alat (kendaraan), peningkatan beban 

yang melampaui daya dukung tanah atau kuat geser tanah, pemotongan 

kaki lereng secara sembarangan yang mengakibatkan lereng kehilangan 

gaya penyangga. Mitigasi dan upaya dalam menangani bencaan longsor 
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salah satunya adalah menanami kawasan yang gersang dengan tanaman 

yang memiliki akar kuat contohnya nangka, pete, kaliandra, durian dsb, 

tidak mendirikan bangunan permanen di daerah yang tebing dan tanah 

yang tidak stabil, membuat selokan yang kuat menampung dan 

mengalirkan air hujan, meningkatkan kewaspadaan ketika curah hujan 

tinggi dan pelarangan menggunduli hutan dan memotong pohon 

sembarangan.  

 Struktur bangunan rata-rata menggunakan dinding batas sebagai 

dinding pemikul, tanpa menggunakan kerangka beton. Faktor lain yang 

turut mempengaruhi tingkat kerusakan adalah bahan  perekat bata (spesi) 

yang merupakan campuran dari pasir, gamping dan bata merah tumbuk, 

dimana bahan ini lebih rapuh dari semen. Pada beberapa bangunan, 

khususnya yang dibangun dengan menerapkan kerangka beton, 

menunjukkan lebih tahan terhadap gunung api meletus maupun gempa 

daripada bangunan lainnya.  Namun dari pengamatan bangunan yang 

mengalami kerusakan, faktor kualitas pelaksanaan menjadi penyebab 

kekuatan bangunan kurang optimal dalam menghadapi bencana yang 

terjadi. Secara visual ukuran kerangka beton dan bentuk, perlakuan dan 

pengolahan besi baja, serta campuran semen mempengaruhi kondisi 

bangunan. Struktur bangunan mengalami rusak berat dan sedang, banyak 

terjadi pada struktur bangunan sederhana yang umum terjadi tidak dapat 

menahan bencana gunung api meletus, gempa bumi dan tanah longsor. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perencanaan dan pelaksanaan 

konstruksi bangunan tersebut.  

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini Kecamatan Samigaluh, 

Kabupaten Kulonprogo, D.I,Yogyakarta yang berkenaan dengan aktivitas 

Tanah Longsor, mengambil studi kasus di 5 (lima) sekolah SD N 1 

Samigaluh, SD N 2 Samigaluh, SD N Purwoharjo, SD N Tukharjo, dan SD 

N Trayu. Sebab daerah ini adalah salah satu kecamatan di Kulonprogo 

yang memiliki kondisi alam perbukitan dan sebagian besar terdapat lereng-

lereng tanah berpotensi terjadi bencana tanah longsor, oleh karenanya 

masyarakat yang tinggal di wilayah Samigaluh merupakan lokasi yang 



3 
 

sewaktu–waktu dapat terjadi tanah longsor dan mengakibatkan korban 

jiwa, harta benda dan infrastruktur umum. Dari uraian maka penulis 

melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparasi Peraturan 

Kebencanaan Terhadap Bangunan Sekolah (Studi Kasus : bangunan 

sekolah dasar yang berpotensi terdampak tanah longsor di Kecamatan 

Samigaluh)”. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tingkat 

keandalan bangunan sekolah dasar di kecamatan samigaluh. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas timbul suatu 

masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesiapsiagaan bangunan SD N 1 Samigaluh, SD N 2 

Samigaluh, SD N Purwoharjo, SD N Tukharjo, dan SD N Trayu 

dalam menghadapi bencana Tanah Longsor. 

2. Bagaimana keandalan bangunan SD N 1 Samigaluh, SD N 2 

Samigaluh, SD N Purwoharjo, SD N Tukharjo, dan SD N Trayu 

dalam menghadapi bencana Tanah Longsor. 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan variasi peraturan yang digunakan 

dalam mengevaluasi keandalan bangunan. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membandingkan 4 (empat) peraturan yang sudah ada dengan cara 

pendekatan terhadap bencana tanah longsor untuk pemeriksaan 

bangunan sekolah dasar. 

2. Mengetahui kesiapsiagaan bangunan sekolah dasar dalam menghadapi 

bencana tanah longsor. 

3. Mengetahui keandalan bangunan sekolah dasar terhadap bencana 

tanah longsor. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Memberikan solusi terhadap bangunan sekolah dasar agar 

mempersiapkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bahaya bencana 

tanah longsor. 

2. Meningkatkan kewaspadaan dan memberikan pengetahuan terhadap 

penghuni bangunan dalam menghadapi bahaya bencana tanah longsor 

jika terjadi runtuhan bangunan. 

3. Memberikan informasi tentang peraturan yang tepat untuk digunakan 

pada bangunan sekolah dasar. 

E. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi penelitian ini dilakukan hanya ditunjukan pada 5 (lima) 

sekolah dasar yaitu SD N 1 Samigaluh, SD N 2 Samigaluh, SD N 

Purwoharjo, SD N Tukharjo, dan SD N Trayu. 

2. Variabel dalam penelitian yaitu menurut Pemeriksaan menurut 

Tatacara Perbaikan Kerusakan Bangunan Perumahan Rakyat Akibat 

Gempa Bumi (Pekerjaan Umum, 2000), Paduan Teknis Rehabilitas 

Sekolah Aman Tahun 2011 (BNPB), Paduan Pemeriksaan dari Teddy 

Boen yang berjudul “Kajian Cara Cepat Keamanan Bangunan 

Tembokan Sederhana Satu atau Dua Lantai yang Rusak akibat Gempa 

& Kajian Risiko Komponen Non-Struktur (Komponen Operasional & 

Fungsional)”, dan Rapid Visual Screening of Building for Potensial 

Seismic Hazards (FEMA 154,2002). 

3. Item yang diteliti dalam penelitian ini adalah keandalan struktur 

bawah dan struktur atas bangunan sekolah dasar. 

F. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan mengenai 

potensi risiko tanah longsor di suatu daerah antara lain sebagai berikut. 

1.   Saputra (2015), Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor di 

Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. 

2.  Hartini (2014), Analisis Potensi Risiko Tanah Longsor di Kabupaten 

Ciamis dan Kota Banjar, Jawa Barat. 
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3. Rudianto (2010), Analisis Potensi Bahaya Tanah Longsor 

Menggunakan Sistem Informasi Geografi di Kecamatan Selo, 

Kabupaten Boyolali. 

4. Sare (2009), Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat Lokal 

Terhadap Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Kokap Kabupaten 

Kulonprogo. 

5.  Effendi (2008), Identifikasi Kejadian Longsor dan Penentuan Faktor-

Faktor Utama Penyebabnya di Kecamatan Babakan Madang 

Kabupaten Bogor.  

Dari beberapa penelitian tersebut, Penelitian tentang Studi Komparasi 

Peraturan Kebencanaan Terhadap Bangunan Sekolah (studi kasus ; sekolah 

dasar yang terdampak tanah longsor) belum pernah dilakukan sebelumnya. 


