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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara astronomi berada 

pada 6`LU- 11` LS dan antara 95` BT - 141` BT1. Sementara secara geografis 

Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia, 

juga di antara dua samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Secara 

geologi Indonesia dilewati oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu sebelah 

barat Pegunungan Mediterania dan sebelah timur Pegunungan Sirkum Pasifik. 

Pegunungan Sirkum Pasifik atau biasa dikenal juga dengan ring of fire dengan 

gunung berapi paling aktif di dunia, hal ini yang kemudian mengakibatkan 

wilayah Indonesia memiliki banyak gunung dan pegunungan sehingga tekstur 

topografi di Indonesia bervariasi mulai, dari wilayah pegunungan dengan 

lereng-lereng yang cukup curam hingga wilayah yang landai sepanjang pantai. 

Sebagai salah satu negara yang terletak di jalur ring of fire menjadikan 

Indonesia sangat rentan terhadap bencana.  

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana adalah 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam 

dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, 

dan dampak psikologis, yang kemudian dalam undang-undang tersebut dibagi 

dalam tiga jenis bencana, yaitu: 
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1. Bencana alam 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. 

2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal 

modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

3. 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  eror. 

Terhitung sejak Januari sampai dengan Desember tahun 2016 Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.175 kasus bencana di 

Indonesia, dan memakan korban meninggal dunia dan hiilang: 567 orang, 

335.843 orang harus diungsikan. Semetara itu bencana tanah longsor sepanjang 

tahun 2016 terjadi 612 kasus di Indonesia, korban meninggal dunia dan hilang 

sebanyak 220 orang, dan 19.925 orang harus diungsikan. Pada hakekatnya 

bencana tanah longsor adalah bencana yang bisa diminimalisir kerugiannya 

dengan penanganan yang tepat, baik korban jiwa maupun kerugian material. 

Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan potensi bencana tanah 

longsor yang tinggi, provinsi dengan 35 kabupaten/kota dimana sebagian besar 

kabupatennya berada pada daerah zona merah tanah longsor salah satunya 

adalah Kabupaten Banjarnegara.  Berikut adalah daftar kabupaten yang berada 

pada zona merah tanah longsor di Jawa Tengah dan yang sudah mengalami 
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bencana tanah longsor baik sekala kecil maupun besar, tak jarang dari bencana 

tanah longsor ini menelan korban yang tidak sedikit.  

Tabel 1.1  

Data Bencana Tanah Longsor di Jawa Tengah 2015-2016 

No Kabupaten Meninggal Dunia Hilang Terluka Mengungsi 

1 Banjarnegara 8 0 8 2672 

2 Banyumas 3 0 2 183 

3 Blora 0 0 3 0 

4 Brebes 0 0 1 0 

5 Cilacap 0 0 0 377 

6 Jepara 0 0 0 235 

7 Karanganyar 3 2 5 80 

8 Kebumen 6 2 1 0 

9 Klaten 2 0 1 0 

10 Kota semarang 0 2 0 5 

11 Magelang 0 0 5 61 

12 Pati 0 0 1 0 

13 Pekalongan 1 0 0 0 

14 Pemalang 0 0 1 158 

15 Purbalingga 3 0 1 0 

16 Purworejo 46 4 14 295 

17 Rembang 1 0 1 0 

18 Tegal 0 0 2 0 

19 Temanggung 1 0 7 33 

20 Wonogiri 0 0 2 224 

21 Wonosobo 1 0 2 0 

TOTAL 75 10 57 4323 

Sumber: DibiBNPB (2016) di olah. 

Dari tabel 1.1 di atas menunjukan bahwa potensi bencana tanah longsor 

yang ada di Jawa Tengah sangat tinggi dan tersebar di 21 kabupaten kota yang 

ada di Jawa Tengah. Bisa dikatakan hampir seluruh kabupaten kota yang ada 

di Jawa Tengah berpotensi bencana tanah longsor. Dalam kurun waktu dua 
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tahun saja ada 4.323 jiwa harus mengungsi akibat dari bencana tanah longsor, 

dan 85 meninggal dunia 10 diantaranya tidak ditemukan akibat tertimbun tanah 

longsor. Sementara itu untuk kabupaten paling banyak terdampak tanah 

longsor adalah kabupaten Banjarnegara, dalam kurun waktu dua tahun saja ada 

57 kasus  bencana tanah longsor yang mengharuskan 2.672 jiwa diungsikan.  

Bencana alam tanah longsor menjadi salah satu bencana alam yang 

pada umumnya terjadi di wilayah pegunungan, terutama pada saat musim hujan 

risiko tanah longsor pada daerah pegunungan sangat tinggi. Tidak jarang 

bencana tanah longsor akan berpengaruh terhadap perekonomian hal ini yang 

dapat mengakibatkan kerugian korban jiwa, harta benda dan menimbulkan 

kerusakan pada sarana dan prasarana seperti perumahan, industri, dan lahan 

pertanian yang berdampak pada kondisi sosial masyarakatnya dan menurunnya 

perekonomian di suatu daerah.  

Tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dengan jumlah penduduk 

901.814 jiwa bukanlah bencana yang baru, setiap tahunnya pada saat musim 

penghujan datang sudah bisa dipastikan Banjarnegara mengalami bencana 

tanah longsor. Kasus bencana tanah longsor paling besar bahkan digolongkan 

menjadi bencana nasional terjadi di Banjarnegara pada penghujung tahun 2014. 

Hujan yang turun selama dua hari menyebabkan bukit dengan ketinggian 

kurang lebih 80 meter dari permukan tanah itu menimbun sedikitnya 35 rumah 

dan menewaskan lebih dari 120 orang di dusun Jemblung desa Sampang 

kecamatan Karangkobar. Selain Kecamatan Karangkobar masih ada beberapa 
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kecamatan yang masuk dalam administrasi Kabupaten Banjarnegara, berikut 

adalah sebaran potensi bencana yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara: 

Sumber; Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana. 

Gambar 1.1. 

Peta Prakiraan Potensi Tanah Longsor 

 

Sebaran potensi tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara hampir di 

keseluruahan kabupaten tersebut. Hal itu diakibatkan dari topogrfi wilayah 

Kabupaten Banjarnegara adalah pegunungan, bila dilihat dari sisi ilmu 

vulkanologi maka bisa disimpulkan bahwa dibawah tanah Banjarnegara adalah 

jalur magma yang terhubung antara Gunung Slamet dengan Gunung Dieng, hal 

itulah yang mengakibatkan permukaan tanah naik akibat dari adanya dorongan 

keatas oleh magma. Lebih dari itu, proses dinamika lempeng yang cukup sering 

juga telah mengakibatkan pembentukan relief permukaan bumi yang khas dan 

sangat bervariasi, dari daerah pegunungan dengan lereng-lereng curam dan 



6 

 

 

seakan menyiratkan potensi longsor yang tinggi hingga wilayah yang landai 

sepanjang garis pantai dengan potensi ancaman bencana banjir, penurunan 

tanah dan tsunami. 

Berangkat dari banyaknya korban dan jumlah kerugian materi yang 

sangat banyak yang diakibatkan dari bencana tanah longsor, maka perlu adanya 

sebuah tindakan preventif untuk mengurangi bencana tanah longsor, dalam 

dunia kebencanaan disebut mitigasi. Mitigasi dalam Undang-undang Nomor 

24 Tahun 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana kepada masyarakat sekitar daerah 

yang memiliki risiko bencana tinggi. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 

menjadi dimensi baru bagi penanggulangan bencana yang diikuti beberapa 

regulasi yang terkait, yaitu Peraturan Presiden Nomor. 08 Tahun 2006 tentang 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 

Bantuan Bencana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam 

Penanggulangan Bencana. Dengan dikeluarkannya regulasi-regulasi tersebut 

sangat diharapkan bisa menjadi angin baru untuk penanggulangan bencana bisa 

lebih baik lagi dalam menanggulangi bencana. Namun hal itu bukan berarti 

bencana alam tidak akan terjadi, tapi paling tidak bisa sedikit mengurangi 
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besarnya kerugian yang diakibatkan dari bencana alam khususnya tanah 

longsor.  

Tanah longsor di Banjarnegara sudah menjadi rutinnitas setiap 

datangnya musim hujan dengan masih masifnya upaya-upaya 

penanggulangannya, mulai dari tidak berfungsinya atau belum dipasangnya 

Early Warning System (EWS) hingga tidak siapnya warga masyarakat dalam 

menghadapi tanggap darurat atau pada saat terjadinya bencana, hal ini akibat 

dari kurangnya sosialisasi mitigasi bencana tanah longsor. Oleh sebab itu 

mitigasi bencana tanah longsor sangat penting untuk dilakukan guna 

mengurangi risiko bencana tanah longsor bagi masyarakat yang berada pada 

daerah rawan bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rusminah (2012) untuk 

menganalisis kesediaan membayar (WTP) mitigasi bencana banjir di Eks 

Karisidenan Surakarta, dengan Contingent Valuation Method (CVM) sebagai 

metode survei, yang juga menggunakan variabel pendapatan, usia, pendapatan, 

pendidikan, jumlah keluarga, persepsi dampak kerusakan, jarak sawah, tinggi 

genangan, dan intensitas banjir. Memperoleh hasil bahwa variabel pendapatan, 

usia, pendidikan, dan jumlah keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kesediaan masyarakat atau petani untuk bersedia membayar mitigasi 

bencana banjir.  

Banyak penelitian Willingness To Pay (WTP) menggunakan metode 

Contingent Valuation Method (CVM)  dikarenakan metode ini memiliki dua 

keuntungan bila dibandingkan metode tidak langsung. Pertama, Contingent 
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Valuation Method (CVM)  dapat mengambil dua nilai sekaligus, use value dan 

non use value. Kedua, Contingent Valuation Method (CVM) jawaban 

petanyaan tentang WTP atau WTA dapat secara langsung dikoreksi secara teori 

dengan ukuran moneter pada tingkat perubahannya (Lee, 1999). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian mengenai analisis 

Willingness to pay mitigasi bencana tanah longsor perlu untuk dilakukan, maka 

peneliti mengambil judul untuk penelitian ini adalah “Analisis Kesediaan 

Membayar (Willingness to pay) Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Kabupaten 

Banjarnegara” dengan menggunakan metode CVM.  

B. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, permasalahan yang akan diteliti terbatas pada 

daerah dengan risiko bencana tanah longsor tinggi yakni pada Kecamatan 

Karangkobar Kabupaten Banjarnegara dengan mitigasi bencana tanah 

longsor yang masih rendah. Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Willingness To Pay masyarakat 

untuk mitigasi bencana tanah longsor di daerah yang mereka tinggali. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, masalah 

yang akan dianalisis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai beriku: 

1. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi willingness to pay (WTP) 

untuk mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara? 
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2. Berapa besarnya willingness to pay (WTP) untuk mitigasi bencana tanah 

longsor di Kabupaten Banjarnegara? 

3. Berapa besarnya kerugian yang masyarakat alami diakibatkan dari 

bencana tanah longsor? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujun dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh faktor sosial 

ekonomi warga masyarakat sekitaran daerah rawan bencana terhadap 

willingness to pay untuk mitigasi bencana tanah longsor. 

2. Menghitung besarnya willingness to pay warga masyarkat untuk mitigasi 

bencana tanah longsor. 

3. Menghitung besarnya kerugian yang masyarakat alami akibat dari 

bencana tanah longsor. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam penelitian ini peneliti berharap: 

1. Manfaat Teoritis. 

a. Bagi Penulis. 

Yang penulis dapatkan dari penelitian ini adalah bisa menambah 

pengetahuan baru serta bisa mengaplikasikan ilmu yang selama 

diperlkuliahan didapat, dan bisa memberikan sedikit sumbangsihnya 

kepada masyarakat. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya. 
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Bisa menjadi rujukan bahwa penelitian dengan latar belakang 

willingness to pay (WTP) dapat diaplikasikan tidak hanya dalam 

bidang ilmu ekonomi saja namun berbagai bidang ilmu. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara, 

penelitian ini besar harapan bisa menjadi bahan pertimbangan dan 

rujukan dalam menentukan kebijakan-kebijakan untuk 

penanggulangan bencana , khususnya bencana tanah longsor.  

b. Bagi Masyarkat. 

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat bisa lebih meningkatkan 

kewaspadaannya terhadap risiko bencana tanah longsor yang 

sewaktu-waktu bisa terjadi serta masyarakat bisa mengetahui 

bagaimana memitigasi diri sendiri terhadap bahaya bencana tanah 

longsor.  


