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Intisari 

Perubahan penggunaan lahan yang tidak dikelola dengan baik sebagai akibat dari 

lemahnya manajemen pembangunan, peningkatan jumlah populasi penduduk, dan peningkatan 

tuntutan kebutuhan hidup manusia, telah meningkatkan risiko bencana dan melipatgandakan 

konsekwensi bahaya alam ketika terjadi bencana. Pada tingkat petani subsisten yang 

mengandalkan kehidupannya dengan menggarap lahan pertanian, gangguan sistem pertaniannya 

seperti akibat longsorlahan, akan berpengaruh nyata terhadap kehidupannya. Oleh karena itu 

pemahaman dan aktivitas mengusahakan lahan pertanian sangat dipengaruhi oleh kapasitas yang 

dimiliki petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas masyarakat petani terhadap 

longsorlahan di lahan pertanian tanaman semusim wilayah gunungapi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk dengan matapencaharian utama 

sebagai petani yang mengusahakan lahan pertanian tanaman semusim dengan pengambilan 

sampel secara aksidental. Analisis dalam penelitian survei ini meliputi analisis pengaruh faktor 

sosial ekonomi terhadap persepsi bencana longsorlahan, analisis perbedaan lokasi tingkat bahaya 

longsorlahan berdasarkan kapasitas, dan  analisis lokasi tingkat kapasitas masyarakat petani. 

Analisis secara statistik non parametrik, diskriptif, dan keruangan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kapasitas masyarakat petani yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi bencana longsorlahan adalah tingkat pendidikan 

formal, usia, serta pengetahuan penyebab dan pengetahuan konservasi lahan terkait longsorlahan. 

Ada perbedaan kapasitas masyarakat petani antara yang mengusahakan lahan pertanian di 

wilayah tingkat bahaya longsorlahan sangat tinggi, tingkat bahaya longsorlahan sedang, dan 

tingkat bahaya longsorlahan sangat rendah. Faktor kapasitas yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap perbedaan antar tingkat bahaya longsorlahan tersebut adalah tingkat pendidikan formal, 

pengalaman terhadap kejadian dan bencana longsorlahan, hubungan sosial, pengetahuan 

penyebab dan konservasi terkait longsorlahan, serta nilai ekonomi lahan pertanian. Karakteristik 

masarakat petani dengan tingkat kapasitas sangat tinggi dan sangat rendah terletak di sekitar 

Kota Kecamatan Kota Batu dan Bumiaji yang dapat mencerminkan sebagai masyarakat transisi 

di wilayah urbanisasi perdesaan.  
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PENDAHULUAN 

 

Kejadian longsorlahan di Indonesia dari 1998 – 2012 mengakibatkan 1.670 orang 

meninggal (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2012). Peningkatan kejadian 

longsorlahan di Indonesia yang menimbulkan banyak korban manusia merupakan konsekuensi 

pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan tataguna lahan (Kuncoro, 2003). 

Perubahan penggunaan lahan yang tidak dikelola dengan baik sebagai akibat dari lemahnya 

manajemen pembangunan, peningkatan jumlah populasi penduduk, dan peningkatan tuntutan 

kebutuhan hidup manusia, telah meningkatkan risiko bencana dan melipatgandakan konsekwensi 

bahaya alam ketika terjadi bencana (Coburn et al., 1994; Kementerian Lingkungan Hidup 

Republik Indonesia dan United Nations Development Programme, 1997). Pemahaman 

menyeluruh yang mengkaitkan antara aspek lingkungan fisik dengan kehidupan manusia perlu 

menjadi perhatian, karena sebagian besar kejadian longsorlahan dipicu oleh aktivitas manusia 

yang tidak atau kurang memperhatikan karakteristik lahan yang rawan longsorlahan. Dalam 

paradigma pengurangan risiko, bencana dapat dikurangi dampaknya apabila masyarakat 

memahami karakteristik wilayah rawan bencana, memahami objek yang rentan bahaya, dan 

memahami kapasitas individu serta masyarakat dalam menghadapi bencana. Kapasitas 

menggambarkan kombinasi antara kekuatan dan sumberdaya yang tersedia di dalam indifidu 

atau komunitas yang akan membantu mengurangi risiko atau dampak bencana (Fatimah, 2012). 

Keadaan umum menunjukkan bahwa 83% masyarakat Indonesia berbasis pekarjaan 

pada sektor pertanian baik sebagai petani maupun usaha kecil dan mikro bidang pertanian 

(Soeromihardjo et al., 2007). Pada tingkat petani yang mengandalkan kehidupannya dengan 

menggarap lahan pertanian, gangguan sistem pertaniannya seperti akibat longsorlahan, akan 

berpengaruh nyata terhadap kehidupannya. Hampir sebagian besar kajian mengenai longsorlahan 

menyatakan bahwa penggunaan lahan memiliki peran dalam kejadian longsorlahan (Goenadi et 

al., 2003; Naryanto et al., 2004; Lee and Pradhan, 2006). Lahan pertanian tanaman semusim 

mayoritas diusahakan oleh petani kecil perdesaan untuk hajat kehidupan subsisten mereka. 

Kecamatan Pujon, Kecamatan Bumiaji, dan Kota Batu merupakan jalur 

perekonomian terdekat penghubung antara Malang dengan Kediri dan Jombang dengan 

pertumbuhan penduduk untuk ke tiga kecamatan tersebut mencapai sekitar 1,8 % per tahun 

(Badan Pusat Statistik, 2008A; Badan Pusat Statistik, 2008B). Dalam tatanan wilayah ini 



termasuk sebagai daerah fungsi lindung, akan tetapi arah pengembangan perekononomian 

ditetapkan sebagai kawasan pertanian dan pariwisata (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Malang, 1994). Perkembangan wilayah yang cukup pesat pada topografi berbukit 

hingga bergunung akan meningkatkan potensi longsorlahan. Data kejadian longsorlahan resmi 

yang terinventarisasi dari berbagai instansi ada 40 kejadian dari tahun 2002 sampai awal 2009 

dengan kerugian infrastruktur sekitar Rp. 3,5 milyar. Banyaknya kejadian dan besarnya kerugian 

akibat longsorlahan mencerminkan bahwa wilayah tersebut rawan longsorlahan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut terlihat adanya permaslahan wilayah berupa 

potensi longsorlahan yang disebabkan oleh aktivitas pertanian oleh manusia. Aktivitas tersebut 

sangat dipengaruhi oleh pemahaman dalam menyikapi lahan yang diusahakan. Dengan demikian 

pemahaman dan sikap manusia merupakan bentuk kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji kapasitas masyarakat petani terhadap longsorlahan di lahan pertanian tanaman 

semusim wilayah gunungapi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu mengumpulkan data terhadap sejumlah 

sampel lahan dan individu penduduk petani yang dianggap representatif mewakili populasinya untuk 

memperoleh sejumlah nilai tertentu atas variabel yang dipilih (Slamet, 2006). Penduduk dengan 

pekerjaan utamanya sebagai petani yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini 

jumlahnya tidak diketahui. Untuk pengambilan jumlah sampel dengan populasi yang tidak 

diketahui menggunakan rumus sebagai berikut (Eriyanto, 1999; Slamet, 2006) : 

                p.q                        (0,5) (0,5)                      0,25 

n = (Z)
2
 --------   = (1,96)

2
 ----------------  =  3,84  -----------   =  196  orang ……..... (1) 

               (SE)
2
                       (0,07)

2
                        0,0049 

 
Keterangan : 

n : besarnya sampel yang akan diambil 

Z : standar deviasi 1,96 (nilai tabel statistik pada daerah di bawah kurva normal baku pada kepercayaan 0,95%) 

p dan q  : proporsi sub-sub sampel yaitu p : q = 0,5 : 0,5 

SE : kesalahan subyektif yang dapat diterima (sampling error), dalam penelitian ini kesalahan sampel ditentukan 

sebesar 7% berdasarkan pertimbangan tenaga, waktu, dan biaya. 

 

Penentuan sampel dari populasi dilakukan secara aksidental yang merupakan bagian 

dari teknik sampling nonrandom. Digunakannya teknik ini karena sulit menemukan anggota 



populasi yang dapat dipilih menjadi anggota sampel, sehingga untuk maksud memperoleh 

gambaran populasi dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan (Yunus, 2010). Dalam penelitian 

ini kriteria yang ditetapkan adalah penduduk dengan matapencaharian utama sebagai petani yang 

mengusahakan lahan pertanian tanaman semusim. Namun demikian lokasi untuk sampling 

aksidental ini tetap mempertimbangkan lokasi lahan pertanian yang diusahakan sekitar wilayah 

yang mengalami longsorlahan atau berpotensi mengalami longsorlahan.  

Analisis yang digunakan meliputi sebagai berikut ini. 

1. Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi 

Secara teoritis kombinasi variabel bebas memiliki kontribusi bersama-sama dalam 

menentukan variabel terikat, tetapi karena tipe data bervariasi, maka digunakan analisis korelasi 

tiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan syarat data harus normal. Apabila datanya 

tidak normal maka digunakan metode statistik nonparametrik berupa korelasi Spearman (rs)  

untuk data non kategori dan Kruskal Walls untuk data kategori sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. Proses uji tersebut dikerjakan dengan menggunakan software SPSS 10. 

2. Analisis Perbedaan Tingkat Bahaya Longsorlahan Berdasarkan Kapasitas 

Untuk mengetahui perbedaan tingkat bahaya longsorlahan berdasarkan kapasitas 

masyarakat menghadapi bencana longsorlahan digunakan uji Mann Whitney. Uji ini untuk 

menganalisis perbandingan dua sampel yang independen dari rata-rata dua kelompok data 

(Hasan, 2004). Sampel yang diperbandingkan adalah kapasitas pada satuan lahan dengan tingkat 

bahaya longsorlahan sangat tinggi dengan tingkat bahaya longsorlahan sangat rendah, tingkat 

bahaya longsorlahan sangat tinggi dengan tingkat bahaya longsorlahan sedang, dan tingkat 

bahaya longsorlahan sedang dengan tingkat bahaya longsorlahan sangat rendah. Proses uji 

tersebut dikerjakan dengan menggunakan software SPSS 10. 

3. Analisis Tingkat Kapasitas Masyarakat Petani  

Untuk menentukan tingkat kapasitas sosial ekonomi masyarakat petani berdasarkan 

satuan lahan digunakan analisis indeks tertimbang dengan metode pengharkatan dilanjutkan 

dengan analisis keruangan. Kelas kapasitas dibagi dalam lima kategori yaitu kapasitas sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Pemberian harkat disusun atas dasar 

pemahaman besar kecilnya pengaruh variabel terhadap kapasitas menghadapi bencana 

longsorlahan sesuai hasil analisis dan pembahasan pada deskripsi data, pengaruh faktor sosial 

ekonomi terhadap persepsi, serta perbedaan tingkat bahaya longsorlahan berdasarkan kapasitas. 



Harkat tertinggi diberikan apabila memberikan pengaruh yang besar terhadap kapasitas, 

sebaliknya harkat terendah diberikan bila memberikan pengaruh yang kecil terhadap kapasitas 

berdasarkan asumsi yang dibangun. Asumsi untuk penyusunan harkat disajikan pada Tabel 1.  

Tabel 1. Asumsi Variabel Kapasitas Sosial Ekonomi Terhadap Bencana Longsorlahan 
No. Variabel Asumsi Berdasarkan Analisis dan Bahasan Sebelumnya 

1. Usia  Semakin tua semakin rendah kapasitasnya 

2. Tingkat pendidikan Semakin tinggi pendidikan formal semakin tinggi kapasitasnya 

3. Pendapatan sampingan Semakin tinggi pendapatan sampingan semakin rendah kapasitasnya 

4. Pengalaman terhadap kejadian 

dan bencana longsorlahan 

Semakin sering mengalami sendiri kejadian atau mengalami kerugian 

akibat longsorlahan, semakin tinggi kapasitasnya 

5. Hubungan sosial Semakin tinggi hubungan sosial semakin tinggi kapasitasnya 

6. Pengetahuan penyebab dan 

konservasi terkait longsorlahan 

Semakin tinggi pengetahuan penyebab dan konservasi terkait longsorlahan 

semakin tinggi kapasitasnya 

7. Luas lahan diusakan Semakin luas lahan diusahakan semakin tinggi kapasitasnya 

8. Nilai ekonomi lahan pertanian Semakin tinggi nilai ekonomi lahan pertanian semakin tinggi kapasitasnya 

9. Persepsi terhadap bencana 

longsorlahan 

Semakin tinggi persepsi terhadap bencana longsorlahan semakin tinggi 

kapasitasnya 

Sumber : Deskripsi data, Analisis Spearman atau Kruskal Wallis, atau analisis Mann-Whitney, 2010 

 

Untuk mengelompokkan satuan lahan pada tingkatan kapasitas sosial ekonomi menghadapi 

bencana longsorlahan berdasarkan distribusi kelas, terlebih dulu dilakukan pengkelompokan data 

ke dalam lima kelas dengan menggunakan rumus berikut ini. 

Panjang kelas = data tertinggi – data terendah / jumlah kelas ….................... (2) 

 Panjang kelas tingkat kapasitas =  45 - 9 / 5 = 7,2  

Hasil perhitungan dengan rumus tersebut disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Kelas dan Skor Tingkat Kapasitas Sosial Ekonomi 
Kelas Kapasitas Masyarakat Petani Terhadap Bencana Longsorlahan  

 Total Harkat Tingkat Kapasitas 

1 9 – 16,2 Sangat Rendah 

2 16,3 – 23,4 Rendah 

3 23,5 - 30,6 Sedang 

4 30,7 - 37,8 Tinggi 

5 37,9 - 45 Sangat Tinggi 

Sumber : Analisis Pengharkatan, 2010 

Tingkatan kelas kapasitas masyarakat petani terhadap bencana longsorlahan dipetakan untuk 

menghasilkan Peta Tingkat Kapasitas Masyarakat Petani Terhadap Bencana Longsorlahan skala 

1 : 75.000 dengan menggunakan software ArcView 3.3. 

 

 

 



HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Petani  

Kondisi sosial ekonomi petani berdasarkan informasi dari responden disajikan Tabel 3.  

Tabel 3. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Petani 
No. Usia Jumlah Persentase 

1 ≤ 30 18 9,2 

2 31 – 45 41 20,9 

3 46 – 60 105 53,6 

4 ≥ 61 32 16,3 

 Tingkat Pendidikan (Lama tahun)   

1 Tidak sekolah dan tidak tamat SD (0) 5 2,5 

2 Tamat SD dan tidak tamat SMP (6) 112 57 

3 Tamat SMP dan tidak tamat SMA (9) 60 30,5 

4 Tamat SMA (12) 19 10 

 Pekerjaan Sampingan   

1 Tidak ada pekerjaan sampingan 21 10,8 

2 Wiraswasta paruh waktu (dagang/jasa, dll) 28 14,3 

3 Buruh lepas (ternak/tukang/kehutanan dll) 94 47,9 

4 Aset ekonomis (ternak, hasil pekarangan, kebun, dll) 53 27 

 Pendapatan Sampingan (Rp/bulan)   

1 Tidak ada pendapatan sampingan 12 6,1 

2 ≤ Rp. 100.000 14 7,1 

3 > Rp. 100.000 – Rp. 300.000 90 45,9 

4 > Rp. 300.000 - Rp 600.000 65 33,2 

5 > Rp. 600.000 15 7,7 

 Kelompok Pengalaman   

1 Melihat dan membaca dari media masa atau mendengar cerita dari orang lain  108 55,1 

2 Melihat langsung kejadian tapi tidak merasakan dampaknya  81 41.3 

3 Merasakan dampaknya atau mengalami keruagian akibat longsorlahan 7 3,6 

 Hubungan Sosial (secor)   

1 Hubungan sosial rendah 1 – 4 0 0 

2 Hubungan sosial sedang 5 – 8 34 16,3 

3 Hubungan sosial tinggi 9 – 12 162 83,7 

 Pengetahuan (secor)   

1 Pengetahuan rendah 34 – 59 13 6,6 

2 Pengetahuan agak rendah 60 – 85 134 68,4 

3 Pengetahuan agak tinggi 86 – 111 34 17,3 

4 Pengetahuan tinggi 112 – 136 15 7,7 

 Luas lahan (m2)   

1 ≤ 2000 56 28,6 

2 >2000 – 3000 82 41,8 

3 >3000 – 4000 48 24,5 

4 > 4000 10 5,1 

 Nilai Lahan (Rp/th)   

1 ≤ 5.0000.000 121 61,7 

2 >5.000.000 – 10.000.000 47 24 

3 >10.000.000 – 15.000.000 20 10,2 

4 >15.000.000 – 20.000.000 5 2,6 

5 > 20.000.000 3 1,5 

 Kelompok Persepsi (secor)   

1 Persepsi terhadap bencana Rendah 12 – 19 16 8,2 

2 Persepsi terhadap bencana Sedang 20 – 27 143 73 

3 Persepsi terhadap bencana Tinggi 28 – 36 37 18,8 

 Jumlah total tiap variabel 196 100 

Sumber : Kerja Lapangan 2008-2009 



2. Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Bencana Longsorahan  

 Uji normalitas data menunjukkan bahwa banyak variabel tidak normal. Dengan 

demikian digunakan statistik nonparametrik berupa korelasi Spearman untuk data non katagori 

dan Kruskal Wallis untuk data katagori yang hasilnya disajikan pada Tabel 4. Hasil 

menunjukkan bahwa individu berpendidikan formal, berpengetahuan penyebab dan konservasi 

terkait longsorlahan tinggi pada usia muda sampai dewasa, akan memiliki persepsi yang lebih 

baik tentang bencana longsorlahan Keberhasilan pendidikan formal diantaranya meningkatnya 

pengetahuan serta menstimulus individu dan masyarakat untuk terus menambah pengetahuan 

mereka. Pengetahuan di luar pendidikan formal juga akan mudah dipahami oleh mereka yang 

berpendidikan tinggi dan berusia muda sampai dewasa.  

Tabel. 4. Hasil Analisis Spearman atau Kruskal Wallis Terhadap Variabel Terikat 
No. Hubungan Variabel dengan Persepsi Analisis Signifikansi 

1. Usia  Spearman Sig. 0,000 < 0,05 Signifikan 

2. Tingkat pendidikan Spearman Sig. 0,000 < 0,05 Signifikan 

3. Pendapatan sampingan Kruskal Wallis Sig. 0,076 > 0,05 Tidak Signifikan 

4. Pengalaman terhadap kejadian dan 

bencana longsorlahan 

Kruskal Wallis Sig. 0,308 > 0,05 Tidak Signifikan 

5. Hubungan sosial Spearman Sig. 0,338 > 0,05 Tidak Signifikan 

6. Pengetahuan penyebab dan konservasi 

terkait longsorlahan 

Spearman Sig. 0,000 < 0,05 Signifikan 

7. Luas lahan diusakan Spearman Sig. 0,660 > 0,05 Tidak Signifikan 

8. Nilai ekonomi lahan pertanian Spearman Sig. 0,309 > 0,05 Tidak Signifikan 

Sumber : Analisis Spearman atau Kruskal Wallis, 2010 

3. Perbedaan Tingkat Bahaya Longsorlahan Berdasarkan Faktor Sosial Ekonomi  

Uji Mann Whitney menunjukkan dari 27 kombinasi tingkat bahaya longsorlahan 

berdasarkan variabel kapasitas, dihasilkan 10 variabel signifikan dan 17 tidak signifikan. Hasil 

perbandingan bahaya sangat tinggi, sedang, dan sangat rendah disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 5. Perbedaan Tingkat Bahaya Longsorlahan berdasarkan Kapasitas 
Kapasitas  Tingkat Bahaya  

 ST-S ST-SR S-SR 

Usia  Sig.0,629 > 0,05 Sig.0,516 > 0,05 Sig.0,862 > 0,05 

Tingkat pendidikan Sig.0,414> 0,05 Sig.0,001 < 0,05* Sig.0,002 < 0,05* 

Pendapatan sampingan Sig.0,055 > 0,05 Sig.0,906 > 0,05 Sig.0,101 > 0,05 

Pengalaman terhadap kejadian dan bencana longsorlahan Sig.0,000 < 0,05* Sig.0,000 < 0,05* Sig.0,822 > 0,05 

Hubungan sosial Sig.0,062> 0,05 Sig.0,004 <  0,05* Sig.0,168 > 0,05 

Pengetahuan penyebab dan konservasi terkait longsorlahan Sig.0,039< 0,05* Sig.0,001 < 0,05* Sig.0,035 < 0,05* 

Luas lahan diusakan Sig.0,511> 0,05 Sig.0,980 > 0,05 Sig.0,558 > 0,05 

Nilai ekonomi lahan pertanian Sig.0,002< 0,05* Sig.0,225 > 0,05 Sig.0,001 < 0,05* 

Persepsi terhadap bencana longsorlahan Sig.0,278> 0,05 Sig.0,636 > 0,05 Sig.0,933> 0,05 

Sumber : Analisis Mann-Whitney, 2010 

Keterangan : ST = Sangat Tinggi, S = Sedang, SR = Sangat Rendah 

* Ada perbedaan yang signifikan antar tingkat bahaya longsorlahan pada taraf  0,05% 



4. Tingkat Kapasitas Sosial Ekonomi Terhadap Bahaya Longsorlahan 

Berdasarkan analisis pengharkatan dan keruangan, di wilayah penelitian  dijumpai 

lima kelas tingkat kapasitas sosial ekonomi masyarakat petani yaitu sangat tinggi (4,48% 

wilayah kajian), tinggi (18,71% wilayah kajian), sedang (44,62% wilayah kajian), rendah 

(30,20% wilayah kajian), dan sangat rendah (1,99% luas wilayah kajian). Karakteristik satuan 

lahan dengan tingkat kapasitas sangat tinggi disajikan pada Tabel 6. Sebaran tingkat kapasitas 

disajikan pada Gambar 1. 

Tabel 6. Karakteristik Tingkat Kapasitas Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Sangat Tinggi 
No. Variabel Karakteristik 

1. Rata-rata usia  43 tahun 

2. Rata-rata tingkat pendidikan  44% lulus SMA 

3. Pendapatan sampingan 100% mempunyai 

4. Pengalaman terhadap kejadian dan bencana longsorlahan tidak ada yang mengalami maupun 

dirugikan oleh bencana longsorlahan 

5. Rata-rata Hubungan sosial (skor max. 12)  Skor 10,44 

6. Rata-rata Pengetahuan penyebab dan konservasi terkait 

longsorlahan (skor max. 136)  

Skor 95,33 

7. Rata-rata Luas lahan diusakan  3.666,67 m2 

8. Rata-rata nilai ekonomi lahan pertanian  Rp. 16.146.555,-/tahun/luas 

pengusahaan lahan pertanian 

9. Rata-rata persepsi terhadap bencana longsorlahan (skor max. 36)  Skor 27,22 

Sumber : Analisis Pengharkatan, 2010 

 

Wilayah dengan kapasitas masyarakat petaninya sangat tinggi dan sangat rendah 

terletak di sekitar Kota Kecamatan Kota Batu dan Bumiaji, sehingga dapat mencerminkan 

sebagai masyarakat urbanisasi perdesaan. Di wilayah tersebut masyarakat memiliki tingkat 

kapasitas yang variatif daripada di wilayah perdesaan di Kecamatan Pujon yang cenderung 

seragam pada tingkat kapasitas sedang. Hal tersebut kurang lebih memperkuat pendapat Yunus 

(2008) yang menyatakan bahwa wilayah peri urban merupakan wilayah yang dinamis yang 

disebabkan oleh gerakan penarik bagi fungsi-fungsi kekotaan. Kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa keragaman kapasitas masyarakat petani mendapatkan pengaruh dari kondisi kekotaan, 

akibat terjadi trasformasi kehidupan diantaranya dalam bidang sosial dan ekonomi. Banyaknya 

responden yang memiliki pekerjaan sampingan yaitu sekitar 89,2% dalam bentuk wiraswasta 

paruh waktu, menjadi buruh lepas, dan pengoptimalan aset ekonomi merupakan bentuk 

trasformasi kehidupan mereka. Mereka yang memiliki kapasitas tinggi adalah masyarakat petani 

yang dapat menyesuaikan sistem kekotaan. Sebaliknya yang kapasitasnya rendah adalah petani 

yang terpinggirkan dari sistem kekotaan. Berdasarkan keadaan lapangan, petani dengan kapasitas 

rendah terletak di wilayah dengan pembangunan permukiman elit yang cukup pesat. 



 
Gambar 1. Peta Tingkat Kapasitas Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Terhadap Bencana 

Longsorlahan (Sumber : Analisis keruangan, 2010) 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kapasitas masyarakat petani yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi bencana longsorlahan adalah tingkat pendidikan 

formal, usia, serta pengetahuan penyebab dan pengetahuan konservasi lahan terkait longsorlahan. 

Selain itu juga mendapatkan pengaruh dari pengalaman terhadap kejadian dan bencana 

Wilayah Sekitar Kota 



longsorlahan, hubungan sosial, serta nilai ekonomi lahan pertanian. Hal ini bisa dipahami karena 

persepsi merupakan proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap rangsangan yang 

diterima sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan terintegrasi dalam diri manusia (Walgito, 

2003). Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengetahuan dan persepsi merupakan awal sikap positif 

yang mempengaruhi niat dan perilaku. Variabel-variabel yang signifikan berdasarkan analisis 

Spearman atau Kruskal Wallis dan Mann Whitney menunjukkan bahwa interaksi manusia dengan 

lingkungannya sangat menentukan pemahaman seseorang terhadap suatu persoalan yang 

dicerminkan dalam persepsi mereka. Pengalaman, nilai ekonomi lahan pertanian, interaksi 

kemasyarakatan, pendidikan, dan pengetahuan yang didukung dengan kondisi diri berupa usia 

menentukan persepsi masyarakat petani terhadap bencana longsorlahan. 

Menurut Brody et al. (2008), masyarakat menempatkan persepsi yang didasari oleh 

intuitif dan pengalamannya sebagai peran kunci dalam kebijakan manajemen risiko bencana 

alam. Sementara Steg and Sievers (2000) menyatakan bahwa persepsi terhadap risiko lingkungan 

sangat dipengaruhi oleh suatu kenyataan rasional maupun hal yang bersifat abstrak seperti mitos 

yang tumbuh ketika masyarakat berinteraksi dengan alam. Demikian juga Triyoga (2010) juga 

menyatakan bahwa persepsi dan kepercayaan yang dianut masyarakat sangat berperan dalam 

adaptasi menghadapi bencana. Persepsi akan menghasilkan pemahaman yang berhubungan erat 

dengan pilihan strategi manajemen risiko. 

Persepsi sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima oleh seseorang. Variabel 

pendidikan, pengalaman, interaksi sosial merupakan variabel sumber informasi, sedangkan usia 

dan  nilai ekonomi lahan pertanian merupakan variabel pribadi yang menentukan tingkat serapan 

variabel informasi. Sumber informasi yang bersumber dari masyarakat lokal sangat berarti dalam 

penentuan langkah-langkah mengurangi risiko bencana. Beberapa penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa pada masyarakat petani faktor pengetahuan dan sikap merupakan hal yang 

paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk tindakan konservasi lahan (Arsyad, 

1989;  Abubakar, 1987;  Riyono, 1994).  

Informasi yang berasal dari pengetahuan masyarakat lokal memiliki sumber dari 

pengalaman kehidupan yang dekat dan berhubungan dengan lingkungan yang selalu 

dikembangkan pemahamannya menjadi sebuah pengetahuan lokal dimana mereka tinggal 

(Mitchell et al, 2000). Pengetahuan lokal diciptakan dari jaringan masyarakat lokal, karakteristik 

wilayah mereka, dan sumber daya alam yang mereka miliki melalui metodologi tertentu yang 



menyeluruh. Pengetahuan sebagai suatu hubungan intelektual dengan fakta pada dasarnya 

merupakan hal yang paling pribadi, bersifat kontekstual, berasal dari pengalaman pribadi, 

penafsiran makna, dan relevansi yang dirasakan individu (Myers, 1983). 

Persepsi masyarakat yang berkembang dari pengetahuan masyarakat lokal ini dapat 

membentuk sikap dalam menghadapi bencana longsorlahan. Sikap yang mereka miliki dapat 

mendorong tumbuhnya kepekaan dan kemampuan melindungi diri atau pemulihan konsekuensi 

bencana longsorlahan.  Hal tersebut merupakan suatu kapasitas yang dimiliki masyarakat petani 

dalam menghadapi bencana longsorlahan di lahan pertanian mereka. Kapasitas sosial yang 

disepadankan dengan kemampuan sosial, merupakan suatu kombinasi dari semua kekuatan yang 

ada pada suatu kelompok masyarakat, sosial, atau organisasi yang dapat mengurangi dampak 

dari suatu risiko atau bencana (United Nation/International Services Disaster Reduction, 2004 

dalam Thywissen, 2006).  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

 

1. Faktor kapasitas masyarakat petani yang berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi 

bencana longsorlahan adalah tingkat pendidikan formal, usia, serta pengetahuan penyebab dan 

pengetahuan konservasi lahan terkait longsorlahan.  

2. Perbedaan tingkat bahaya berdasarkan kapasitas, diketahui ada perbedaan kapasitas 

masyarakat petani antara yang mengusahakan lahan pertanian di wilayah tingkat bahaya 

longsorlahan sangat tinggi, tingkat bahaya longsorlahan sedang, dan tingkat bahaya 

longsorlahan sangat rendah.  

3. Faktor kapasitas yang berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan antar tingkat bahaya 

longsorlahan tersebut adalah tingkat pendidikan formal, pengalaman terhadap kejadian dan 

bencana longsorlahan, hubungan sosial, pengetahuan penyebab dan konservasi terkait 

longsorlahan, serta nilai ekonomi lahan pertanian.  

4. Karakteristik masarakat petani dengan tingkat kapasitas sangat tinggi dan sangat rendah 

terletak di sekitar Kota Kecamatan Kota Batu dan Bumiaji yang dapat mencerminkan sebagai 

masyarakat transisi di wilayah urbanisasi perdesaan.  



Penelitian ini menyarankan bahwa faktor-faktor yang signifikan dapat dipriroritaskan 

untuk usaha meningkatkan kapasitas masyarakat petani. Selain itu usaha peningkatan kapasitas 

juga dipriroritaskan bagi masyarakat petani dengan kapasitas sangat rendah di sekitar perkotaan 

supaya mereka mampu mendapatkan akses untuk meningkatkan kapasitas dan tidak 

terpinggirkan secara sosial ekonomi di wilayah sekitar perkotaan.   
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