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ABSTRAK  

Penanggulangan bencana tanah longsor oleh Barisan Ansor Serbaguna 

Sadang atau biasa disingkat Banser Kecamatan Sadang. Skripsi: Program Studi 

Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Universitas Negri Islam Sunan 

Kalijaga (UIN) Yogyakarta Tahun 2019. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun bulan maret tahun 2019 dengan 

tujuan untuk membahas Peran Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kecamatan 

Sadang Dalam penanggulangan Bencana Tanah Longsor Di Desa Kalipoh. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bencana tanah longsor yang tidak dapat 

diprediksi karena kondisi alam yang berubah-ubah. Dengan melibatkan berbagai 

organisasi massa yang turun lapangan untuk melaksanakan penanganan bencana 

tanah longsor. Organisasi yang berperan dalam menangani bencana yaitu Barisan 

ansor serbaguna kecamatan sadang. Dalam menangani bencana tanah longsor 

Banser Sadang melakukan pengurangan resiko bencana yaitu sosialisasi 

kebencanaan, mitigasi, kesiapsiagaan dan pemulihan.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Objek 

penelitian yaitu Peran Barisan Ansor Serbaguna Dalam Pengurangan Resiko 

Bencana di Desa Kalipoh. Semantara subjek penelitian yaitu tokoh masyarakat, 

komandan banser kecamatan sadang, tiga orang masyarakat Desa Kalipoh. Teknik 

penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam 

keabsaan data yaitu berdasarkan sumber data. Sedangkan analisis yang digunakan 

adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pengimplikasian peran Banser 

kecamatan sadang dalam pengurangan resiko bencana telah berhasil dengan baik. 

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Banser Kecamatan Sadang dan lembaga 

pemerintahan telah berhasil menggerakan kesadaran masyarakat untuk aktif 

mengamati potensi kerawanan bencana di sekitarnya. Masyarakat juga telah 

menunjukan sikap aktif terhadap program kebencanaan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah seperti melakukan penanaman pohon yang memiliki akar kuat yaitu 

pohon aren, trembesi dan bambu di wilayah yang memiliki krisis pohon. 

Implikasi Peran Barisan Ansor Serbaguna Kecamatan Sadang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng benua yaitu 

lempeng Eurasia, lempeng Pasifik dan lempeng Australia. Konsekuensi 

dari pertemuan lempeng tersebut adalah adanya tumbukan antar lempeng 

yang membentuk Palung Samudera, lipatan, punggungan dan patahan 

dibusur kepulauan, sebaran gunung api dan sebaran sumber gempa bumi. 

Beberapa pantai di Indonesia, dengan morfologi sedang hingga curam, jika 

terjadi gempa bumi dengan sumber berada di dasar laut/samudera dapat 

menimbulkan Tsunami/gelombang pasang.
1
 

  Pada umumnya bencana yang terjadi di wilayah Indonesia selalu 

mengakibatkan penderitaan di masyarakat, korban jiwa manusia dan 

kerugian harta benda, serta kerusakan tata lingkungan. Menyadari kejadian 

bencana yang hampir dipastikan terjadi di setiap wilayah yang lokasinya 

jauh dari pusat pemerintahan, maka perlu adanya paradigma baru dalam 

mengatasi permasalahan penanganan bencana yang berbasis pada 

organisasi masyarakat supaya mampu secara mandiri untuk mengenali 

ancaman bahaya bencana. 

                                                                   
1
 Jati, Wasisto Raharjo, Analisis Penanggulangan Bencana Berbasisi Persepektif Cultural 

Theory, Jurnal Peanggulangan Bencana, vol 4, No 4, Juni 2013. 
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  Propinsi Jawa Tengah bagian Selatan merupakan kawasan sangat 

rawan bencana gerakan tanah. Berdasarkan data kejadian bencana gerakan 

tanah Tahun 2007 – 2009 (Propinsi Jawa Tengah + Propinsi D.I 

Yogyakarta) menempati posisi kedua (2) paling sering terlanda bencana 

tanah longsor , yaitu 249 kejadian, dibawah Propinsi Jawa Barat 563 

kejadian dan Propinsi Jawa Timur 25 kejadian. Sedangkan korban jiwa 

(Meninggal dunia) akibat bencana tersebut Propinsi Jawa Tengah 2017 

jiwa, Propinsi Jawa Barat 389 jiwa dan Propinsi Jawa Timur 70 jiwa.
2
 

  Salah satu kejadian bencana alam tanah longsor yang terjadi di 

Desa Kalipoh, Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen, yang memakan 

korban jiwa 2 (Dua) orang, kerugian harta benda  mencapai Rp. 

95.000.000 dan 12 Kepala Keluarga (KK) direlokasi di desa tetangga yaitu 

di  desa Wonosari. Bencana yang terjadi di wilayah Kecamatan Sadang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, letak geografis yang berada di 

daerah pegunungan, kemiringan tanah hingga 90 derajat, berkurangnya 

tanaman keras karena penebangan liar disekitar hutan, penambangan 

bebatuan dan penambangan pasir secara berlebihan. Dari beberapa faktor 

tersebut potensi atau jenis bencana yang mungkin terjadi di Kecamatan 

                                                                   
2
 Situs Geospasial bnpb, Peta Kejadian Bencana di Indonesia, diakses dari 

http:/www.geospasial.bnpb.go.id/ Peta-Kejadian-Bencana-di-Indonesia.html, Pada 

Tanggal 29 januari 2018 pukul 09.45 
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Sadang adalah, Tanah longsor, Banjir bandang, Angin puting beliung, 

kebakaran dan retakan tanah.
3
 

  Dari data diatas bencana paling dominan atau sering terjadi di 

wilayah Kecamatan Sadang adalah tanah longsor, karena memang faktor 

keadaan wilayah yang sebagian besar adalah pegunungan yang sangat 

rentan terjadi tanah longsor. Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat 

yang masih menggunakan lahan sekitar lereng perbukitan untuk area 

pertanian yang menyebabkan penebangan pohon kuat sulit dihindari 

misalnya, pohon jati, pohon pinus dan bambu.  

  Berkaitan dengan masalah bencana alam yang terjadi di wilayah 

Kecamatan Sadang ini, menggugah berbagai elemen masyarakat untuk 

ikut berperan aktif dalam proses penanganan bencana salah satunya 

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Kecamatan Sadang dan Barisan 

Ansor Serbaguna (Banser). Dengan hadirnya Barisan Ansor Serbaguna 

(Banser) ditengah masyarakat terdampak bencana tanah longsor 

diharapkan bisa membantu dan bisa meredam kegelisahan masyarakat 

korban bencana.
4
 

                                                                   
3
 Situs Geospasial bnpb, Peta Kejadian Bencana di Indonesia, diakses dari 

http:/www.geospasial.bnpb.go.id/ Peta-Kejadian-Bencana-di-Indonesia.html, Pada 

Tanggal 29 januari 2018 pukul 09.45 
4
 J. Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 

58. 
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  Barisan Ansor Serbaguna, adalah perangkat inti dalam Organisasi 

Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), yang dimaksud dengan Barisan 

Ansor Tanggap Bencana adalah selanjutnya disingkat (Banser) adalah 

kader penggerak, pengembang dan pengaman program-program sosial 

kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor.Yang memiliki kualifikasi 

disiplin, dan dedikasi yang tinggi, kepedulian dan solidaritas kepada 

sesame dalam penanganan bencana, ketahanan fisik dan mental yang 

tangguh dan dapat mewujudkan kepedulian sosial bagi semua lapisan 

masyarakat terhadap peristiwa bencana dan dampaknya serta 

mengutamakan pengurangan resiko bencana sehingga tercipta masyarakat 

tahan bencana yang bermuara pada  ketangguhan bangsa Indonesia. 

  Sebagaimana perkembanganya, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) 

di wilayah lain di Indonesia. Barisan Ansor Serbaguna (Banser) muncul di 

Kecamatan Sadang sebagai kader inti yang menjadi bagian penting dalam 

organisasi NU. Banser saat ini tidak hanya bertugas mengamankan 

kegiatan keagamaan, akan tetapi Banser juga terlibat langsung dengan 

berbagai kegiatan sosial di seluruh wilayah Kecamatan Sadang. Hal 

tersebut ditandai dengan keikut sertaan satuan Barisan ansor serbaguna 

(Banser) dalam penanganan bencana alam. Barisan Ansor Serbaguna 

(Banser) bekerja sebelum terjadi, saat kejadian dan setelah kejadian 

bencana. Melihat sepak terjang Barisan Ansor Serbaguna (Banser) seperti 
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yang diuraikan diatas, kajian terhadap peran Banser dalam kegiatan sosial 

merupakan permasalahan yang menarik untuk diteliti. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas 

maka dirumuskan sebagai berikut ini:  

Bagaimana implikasi peran barisan ansor serbaguna (Banser) 

dalam penanganan bencana tanah longsor di Desa Kalipoh? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki 

dua tujuan yaitu: 

a) Untuk mengetahui upaya pengurangan resiko bencana oleh 

Banser Kecamatan Sadang. 

b) Untuk mengetahui Implikasi Peran Barisan Ansor Serbaguna 

(Banser) Kecamatan Sadang dalam Penanganan bencana Tanah 

Longsor di Desa Kalipoh. 

D. Manfaat Penelitian 

a) Manfaat teoritis 

1. Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khazanah ilmu pengetahuan bagi semua kalangan dan 
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diharapkan bisa menjadi sumbangan pemikiran tentang peran 

organisasai kepemudaan serta masukan bagi lembaga yang 

mempunyai bidang tentang kebencanaan alam. 

2. Memberi konstribusi kepada pembaca, sebagai bahan refrensi 

penelitian selanjutnya dan penambahan rujukan pada penelitian 

dalam bidang sosial, terutama sosiologi organisasi dan 

pemberdayaan masyarakat. 

b) Manfaat praktis 

1.   Sebagai masukan atau evaluasi bagi Barisan Ansor Serbaguna 

(Banser) Kecamatan Sadang dan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) serta Pemerintah Kabupaten 

Kebumen supaya dapat mengelola penanganan bencana tanah 

longsor dengan lebih baik. 

2.   Penelitian ini diharapkan mengungkap, membahas mengenai 

peran organisasi kepemudaan Barisan Ansor Serbaguna 

(Banser) dalam penanganan bencana tanah longsor. 
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E. Tinjauan Pustaka 

Bencana adalah gangguan serius yang menyebabkan kerugian-

kerugian besar terhadap lingkungan, material dan manusia, yang melebihi 

kemampuan dari masyarakat yang tertimpa bencana untuk menanggulangi 

dengan menggunakan sumber-sumber daya masyarakat itu sendiri. 

Bencana sering diklasifikasikan sesuai dengan cepatnya datangnya 

bencana tersebut (secara tiba-tiba atau perlahan-lahan), atau sesuai dengan 

penyebab bencana itu (secara alami atau karena ulah manusia).
5
 

Bencana merupakan suatu peristiwa, entah karena perbuatan 

manusia atau alam, mendadak atau berangsur yang menyebabkan kerugian 

yang meluas terhadap kehidupan, materi dan lingkungan sedemikian rupa 

melebihi kemampuan dari masyarakat korban untuk menanggulangi 

dengan menggunakan sumber dayanya sendiri.
6
 

Senada dengan definisi tersebut dijelaskan oleh Anton Novenanto 

dan kawan-kawan dalam jurnal Strategi Pemuda Besuki Timur Mengatasi 

Bencana Industri Lumpur Lapindo. Bencana adalah peristiwa yang 

diakibatkan oleh alam dan atau manusia yang dapat mengakibatkan 

jatuhnya korban jiwa dan harta benda, kerusakan lingkungan hidup, sarana 

                                                                   
5
 Jati, Wasisto Raharjo, Analisis Penanggulangan Bencana Berbasisi Persepektif Cultural 

Theory, Jurnal Peanggulangan Bencana, vol 4, No 4, Juni 2013. 
6
 Pujiono, Analisis Penanggulangan Bencana berbasis organisasi, Jurnal Peanggulangan 

Bencana, vol 5, No 4, Juni 2011. 
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dan prasarana, fasilitas umum serta mengganggu tata kehidupan dan 

penghidupan masyarakat.
7
 

Organisasi- organisasi yang muncul dalam masyarakat merupakan 

bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemberdayaan secara individu 

maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena orang 

umum mengeseptasikan bahwa suatu sasaran dapat dicapai melalui upaya 

bersama,organisasi juga dibentuk manusia untuk memuaskan kebutuhan-

kebutuhan sosial.
8
 

Organisasi-organisasi lebih banyak diisi oleh kalangan pemuda 

karena pemuda memiliki upaya yang keras untuk mencapai suatu tujuan.
9
 

Apabila dilihat dari jumlahnya berdasarkan kajian tahun 2015 pemuda 

Indonesia saat ini berjumlah 87 juta jiwa.
10

 Seperti yang dikemukakan 

dalam jurnal Madani Edisi 1/Mei 2009, yang ditulis oleh Wahyu Ishardino 

Satries, pada jurnalnya yang berjudul: Peran Serta Pemuda Dalam 

Pembangunan Masyarakat. Dalam mengasah kepemimpinan dan 

kepeloporan serta peran aktif dalam pembangunan masyarakat. Kaum 

                                                                   
7
 Anton Novenanto, Lutfi Amirudin, Daris Ilma, Strategi Pemuda Besuki Timur 

Mengatasi Bencana Industri Lumpur Lapindo. Jurnal Studi Pemuda. Vol 2, No 1, Mei 

2013 
8
 J. Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian, RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 

18. 
9
 Penyajian data informasi  kementrian  Negara Pemuda Olahraga Tahun 2015, dalam 

www.kemenpora.go.id. 
10

 Penyajian data informasi kementrian Negara pemuda olahraga,tahun 2015, dalam 

www.kemenpora.go.id 
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muda harus diberi stimulant dengan memberi kesempatan yang sebesar-

besarnya dalamorganisasi kemasyarakatan (Ormas) maupun organisasi 

kepemudaan itu sendiri, baik dalam tingkat lokal maupun nasional. Karena 

pemuda adalah elemen bangsa yang menyandang peran sebagai 

agenperubahan (Agen Of Change) dan agen kontrolsosial (Agen of social 

control).
11

 

Kegelisahan mengenai peran organisasi kepemudaan juga di 

ungkapkan oleh Hiryanto, Lutfi Wibawa dan Al Setya Rohadi, dalam 

Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan, dengan judul Pengembangan Model 

Pelatihan Kepemimpinan Bagi Organisasi Kepemudaan Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Vol. 4 No 4 Maret 2011, Mengungkapkan bahwa 

kondisi bangsa seperti saat ini peran generasi muda sebagai pilar 

pembangunan sangat diharapkan, karena dengan organisasi dan jaringan 

yang luas dari pemuda dapat memainkan peran yang lebih besar untuk 

mengawal jalanya reformasi dan pembangunan. Permasalahan yang 

didapat dari hasil penelitian ini adalah, pemuda saat ini telah mengalami 

disorientasi, dislokasi dan terlibat dalam kepentingan politik praktis.
12

 

                                                                   
11

 Wahyu Ishardino, Satries.Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat. 

Dalam mengasah kepemimpinan dan kepeloporan serta peran aktif dalam pembangunan 

masyarakat. ( Bogor: Institus Pertanian Bogor, 2009), hal 12. 
12

 Hiryanto, Lutfi Wibawa dan Al Setya Rohadi. Jurnal.Pengembangan Model Pelatihan 

Kepemimpinan Bagi Organisasi Kepemudaan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vol. 4 No 

4 Maret 2011. 
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Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kecamatan Sadang, merupakan 

bentuk organisasi fungsional yang mempunyai keahlian khusus dalam 

bidang tertentu yang pelaksanaan pekerjaanya hanya bisa dilakukan oleh 

orang-orang yang sudahterlatih. Seperti yang diungkapkan oleh Drs. Adam 

Ibrahim Indrawijaya, MPA, dalam buku Teori Perilaku dan Budaya 

Organisasi. Bentuk organisasi fungsional dipergunakan oleh ahli yang 

telah dipercayai untuk melaksanakan tugas tertentu, bentuk organisasi ini 

dipergunakan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang membutuhkan 

tenaga fisik.
13

 

Penanganan bencana berbasis komunitas bertujuan untuk 

memberdayakan masayarakat daerah rawan bencana agar dapat 

mengambil inisiatif dan melakukan tindakan dalam meminimalkan 

dampak bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah rawan 

bencana. Pemberdayaan masyarakat seperti yang dikutip Isbandi dalam 

Payne.
14

 Pemberdayaan masyarakat digunakan untuk membantu 

masyarakat memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan 

menentukan tindakan yang dilakukan yang terkait dengan diri mereka, 

termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan 

tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa 

                                                                   
13

 Indrawijaya, Adam Ibrahim, Teori Perilaku dan Budaya Organisasi.PT. Refika 

Aditama. Bandung, 2010 hal 12. 
14

 Isbandi dalam Payne, Penanganan bencana berbasis komunitas, PT.Refika Aditama. 

Bandung, 2010 hal. 12. 
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percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain melalui 

transfer daya dari lingkungannya. 

Penanganan  bencana yang dilakukan oleh suatu  unit organisasi 

seperti yang diungkapan oleh Ida Rosida, Partisipasi pemuda dalam 

pengembangan kawasan ekowisata dan implikasinya terhadap ketahanan 

masyarakat dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 2, Agustus 2014, 

bertujuan untuk meyakinkan bahwa secara tepat bisa membantu 

memberikan  pengetahuan dengan melalui sebuah sistem yang memadai 

untuk mendeteksi bencana, serta prosedur dan sumber-sumber daya yang 

berada di tempat kejadian bisa membantu mereka yang tertimpa oleh 

bencana dan memungkinkan mereka untuk bisa menolong diri mereka 

sendiri.Tujuan dari kesiapan bencana dari unit organisasi adalah untuk 

meminimalisir pengaruh-pengaruh yang merugikan dari satu bahaya lewat 

tindakan-tindakan berjagajaga yang efektif, dan untuk menjamin secara 

tepat dan efisien dan pengiriman respon peringatandengan menindak 

lanjuti dampak dari suatu bencana.
15

 

Dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu tentang peran 

Banser Kecamatan Sadang melakukan penanggulangan bencana alam, 

hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Novianto, 

                                                                   
15

 Ida Rosida, Jurnal.Partisipasi pemuda dalam pengembangan kawasan ekowisata dan 

implikasinya terhadap ketahanan masyarakat dalam Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 

2, Agustus 2014. 
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Wiwit, yang berjudul Peranan Organisasi SAR (Search And Rescue) sama 

dalam hal pemilihan objek penelitian yaitu tentang peran sebuah 

organisasi. Sementara itu yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian dari Dian Novianto, Wiwit, adalah setting tempat penelitian, 

daftar pustaka dan waktu penelitian. 

F. Landasan Teori 

 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran. 

Dalam penelitian ini peran adalah tindakan dan tingkah laku yang 

mempunyai pola dimana hal tersebut terdapat pada status sosial 

masyarakat. Peran tersebut meliputi hak, kewajiban, harapan-harapan, 

norma dan tingkah laku
16

. 

 Sementara itu peran sebuah organisasi dalam pendekatan bencana 

adalah mengkaji tentang interaksi, hubungan-hubungan, dinamika, 

tindakan, serta fenomena di dalam organisasi. Dalam penelitian ini 

menekankan pada peran sebuah organisasi dalam melakukan 

penanggulangan bencana tanah longsor. Menurut Soerjono Soekanto, 

peran adalah aspek dinamis dari status sosial (kedudukan). Karena peran 

mengandung makna sebuah kewajiban seseorang yang harus dijalankan 

sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.  

                                                                   
16

 Teori peran 
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Selanjutnya pengertian organisasi kepemudaan. Organisasi 

merupakan sebuah wadah bagi suatu kelompok sosial untuk menyuarakan 

pendapat. Seperti yang diungkapkan oleh Gibran dalam Siswanto dan 

Agus Sucipto, bahwa  organisasi merupakan wadah bagi masyarakat untuk 

mencapai tujuan yang belum tercapai secara individu. Berangkat dari 

pendapat diatas, organisasi merupakan sebuah sistem terbuka yang 

didalamnya selalu ada interaksi antar individu. Sementara itu menurut 

Hicke dalam Winardi menyatakan, Organisasi merupakan sistem yang 

terstruktur yang didalamnya terdapat proses interaksi antar individu untuk 

mencapai satu tujuan tertentu. 

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa organisasi merupakan 

kelompok masyarakat yang mempunyai kesadaran akan tujuan yang sama 

dari setiap anggotanya, yang didasarkan pada loyalitas, fanatik, 

pengalaman dan kepentingan yang sama. Organisasi dalam kehidupan 

masyarakat merupakan suatu wadah yang menjadi sarana untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Seperti organisasi yang berupaya melakukan 

penanganan resiko bencana di suatu wilayah rawan bencana. Organisasi 

dibentuk untuk memberikan kontribusi dalam masyarakat, salah satu yang 

dapat dilakukan adalah sebagai agen yang bertugas untuk membangun 

partisipasi masyarakat agar bisa lebih aktif. Salah satu cara yang 

digunakan yaitu memberikan materi serta penyampaian ide-ide program 
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kesiapsiagaan, darurat bencana, respon dan pemulihan.
17

 Peran yang 

menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: 

1. Peran dalam Pengurangan Resiko Bencana 

Pengurangan resiko bencana itu sendiri merupakan 

pencapaian sasaran-sasaran organisasi denagan cara yang efektif 

dan efesien melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Dalam 

tindakan perngurangan resiko bencana tersebut diharapkan dapat: 

a. Mengurangi kegelisahan masyarakat. 

b. Meminimalisir terjadinya kerusakan fisik.  

c. Mengurangi kerugian ekonomi. 

d. Memberikan rasa aman pada masyarakat terdampak 
bencana.  

Sementara itu poin dari upaya penanganan resiko bencana 

ada pada tahap pra-bencana. Kegiatan-kegiatan pra-bencana 

merupakan langkah awal mengatasi bencana. terdapat beberapa 

kegiatan yang dapat dilakukan sebelum bencana diantaranya, 

memberikan pendidikan, peningkatan kesadaran bencana, latihan 

penanganan bencana, penyiapan teknologi tahan bencana, 

membangun sistem sosial tanggap bencana, dan perumusan 

kebijakan penanganan bencana.  

                                                                   
17

 Bevaola Kusumasari, Manajemen Bencana dan Kapabilitas Masyaraka Lokal, 

(Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2014), hlm 93-97. 
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2. Peran dalam Peringatan Dini 

Tahapan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu 

seperti tanah longsor, banjir, erupsi gunung dan angin ribut. 

Peringatan dini disampaikan dengan cepat kepada masyarakat yang 

berpotensi terdampak bencana. Peringatan dini yang disampaikan 

didasari dari kajian ilmiah yang diolah atau diterima dari pihak 

berwenang mengenai kemungkinan terjadi bencana. Dengan 

adanya informasi peringatan dini masyarakat dapat menerima 

informasi yang relevan untuk melakukan tindakan mempersiapkan 

diri menghadapi bencana. 

3. Peran dalam Mitigasi Bencana 

Mitigasi bencanan adalah serangkaian upaya dalam 

mengantisipasi terjadinya bencana misalnya melalui pembangunan 

fisik, penyadaran dan melakukan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana.Kegiatan tahapan kesiapsiagaan, 

peringatan dini, dan mitigasi bencana merupakan langkah awal dari 

perencanaan penanggulangan bencana. Perencanaan penanganan 

bencana ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah  

yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Daerah. Perencanaan penanganan bencana dilakukan 
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melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu 

wilayah dalam waktu tertentu.
18

 

Kegiatan perencanaan penanganan bencana memiliki tujuan 

untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai langkah 

yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Dalam paradigma 

penanganan bencana memfokuskan pada pengenalan daerah rawan 

bencana dan perilaku masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Dengan demikian setelah melihat penjelasan diatas penanganan 

bencana merupakan suatu langkah dalam usaha memberikan 

pelayanan pada masyarakat terkait dengan kebencanaan. Terdapat 

kriteria tanah longsor yaitu salah satu jenis gerakan masa tanah 

atau bebatuan, ataupun percampuran keduanya, yang menuruni 

atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau 

batuan penyusun lereng. Tanah longsor terjadi karena ada 

gangguan kestabilan tanah dan batuan.
19

 

Bencana tanah longsor atau gerakan masal dari tanah 

adalah suatu peristiwa alam yang di tandai dengan perubahan pada 

keseimbangan tanah. Pada umumnya tanah longsor terjadi di 

                                                                   
18

 Ibid. Hlm 24. 
19

 Sekertariat Badan Kordinasi Penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi, 

Panduan Pengenalan Karakteristik dan Upaya Mitigasi di Indonesia. Jakarta: BNPB, 

2015. 
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daerah pegunungan dengan menyebabkan kerusakan lingkungan, 

pemukiman dan lahan pertanian, tidak sedikit juga menelan korban 

jiwa
20

.  

Pada umumnya tanah longsor disebabkan oleh hilangnya 

ekosistem pertahanan pada tanah. Misalnya penggundulan hutan 

dan peralihan fungsi hutan karena aktifitas manusia, secara 

otomatis pada saat curah hujan yang tinggi tanah menjadi gembur 

tidak memiliki keseimbangan. Terdapat beberapa gejala munculnya 

tanah longsor sebagai berikut: Munculnya retakan vertikal pada 

tebing dengan meningkatnya sudut lereng karena konstruksi dari 

erosi sungai. 

Dalam mengurangi resiko bencana tanah longsor dapat 

dilakukan melalui surve dan pemetaan kawasan rawan. Survai 

tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi pola gerakan tanah 

dengan mengkira-kirakan longsor yang akan terjadi. Pemetaan ini 

diperlukan pada tahap pencegahan bencana, keberadaan pemetaan 

kerawanan sangat penting karena menjadi dasar penataan ruang.
21

 

Sesuatu yang perlu dilakukan dalam mengurangi resiko bencana 

tanah longsor adalah menerapkan sistem peringatan dini. 

                                                                   
20

 Ibid 
21

 Purwanto, Febriali Setyo. Skripsi, Upaya Penanganan Korban Bencana Tanah Longsor 

BPBD Kabupaten Pacitan. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2017). 
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Peringatan dini merupakan serangkaian kegiatan pemberian 

peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang 

kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga 

yang berwenang.
22

 

4. Peran dalam kesiapsiagaan 

Selanjutnya kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko 

bencana dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan 

berdaya guna. Membangun kesiapsiagaan adalah unsur penting 

karena menyangkut sikap dan mental, budaya dan disiplin ditengah 

masyarakat. Kesiapsiagaan adalah tahapan yang paling strategis 

karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam 

menghadapi datangnya suatu bencana. 

5. Peran dalam Penghijauan 

 Setelah kedua rangkian diatas dilaksanakan selanjutnya 

yaitu melakukan penghijauan pada tempat atau lereng pegunungan 

yang telah mengalami penggundulan, disamping itu juga 

memberikan pengarahan informasi pada masyarakat bahwa 

penghijauan merupakan suatu tahapan penting dalam pengurangan 

                                                                   
22

 Departemen Sosial RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, 

tentang Penanggulangan Bencana, hlm. 3. 
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resiko terjadi tanah longsor. Perbaikan sarana juga penting 

dilakukan karena dengan sarana yang mendukung 

dapatmengurangi resiko bencana misalnya, membuat resapan air 

dan perbaikan pada jalur evakuasi.Perbaikan pada sistem drainase 

yang bertujuan untuk membuka jalur resapan air. Salah satu 

tindakan yang dilakukan adalah pembuatan beton-beton penahan 

air. 

Penyampaian materi pengetahuan mengenai bencana tanah longsor 

sangat penting untuk disampaikan pada masyarakat, berbagai informasi 

mengenai jenis bencana yang bisa mengancam masyarakat sewaktu-waktu, 

perkiraan daerah jangkauan bencana, gejala-gejala bencana, prosedur 

menyelamatkan diri, tempat-tempat yang dianjurkan untuk mengungsi dan 

informasi lain akan sangat membantu masyarakat dalam menghadapi 

bencana yang datang serta mengurangi jatuhnya korban.  

Dalam hal ini peran serta pemerintah, LSM, pers, dan elemen-

elemen masyarakat lainya, sangat diharapkan untuk dapat 

mensosialisasikan informasi mengenai kebencanaan, sehingga 

pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan akan meningkat. Dengan 

penyampaian informasi yang tepat dan benar serta pelurusan dan persepsi 

masyarakat yang kelirun mengenai bencana akan mengurangi kerentanan 

masyarakat terhadap bencana. Dalam pengurangan resiko bencana perlu 

memperhatikan beberapa area yang menjadi kawasan bencana seperti, area 
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tanah yang pernah longsor, area rawan getaran, area pegunungan, area 

terjal dan area degradasi tanah.  

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara berpikir dan bertindak secara 

tersusun yang disiapkan untuk melaksanakan penelitian demi mencapai 

tujuan tertentu. Metode penelitian digunakan sebagai landasan utama 

supaya penelitian berjalan dengan baik dan terencana. Tujuan dari adanya 

metode penelitian adalah untuk mendapatkan data-data, baik secara tujuan 

maupun kegunaan.
23

 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Desa Kalipoh, Kecamatan Sadang, 

Kabupaten Kebumen. 

2. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, 

yakni suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

yang dialami oleh subjek penelitian, tindakan dan persepsi dengan cara 

deskriptif, dalam membentuk kata-kata dan bahasa dan konteks yang 

alamiah.
24

 Sifat Penelitian atau tipe penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif yaitu sebuah penelitian yang menjelaskan peran dari suatu 

                                                                   
23

 Sukan darrumidi dan Haryanto, Dasar-Dasar Penulisan, Petunjuk Praktis untuk Peneliti 

Pemula. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2008). hlm 9. 
24

 Meolong, Lexy ,Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992, 

hlm. 38. 
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komunitas dan menguraikan secara objektif dalam hal ini “Peran 

Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kecamatan Sadang dalam 

penanggulangan bencana tanah longsor”. Metode deskriptif dirancang 

untuk mengamati dan menjelaskan keadaan-keadaan yang nyata. 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan jenis 

snowball sampling, Teknik penelitian ini merupakan teknik pengambilan 

sampel yang menggunakan sumber terbatas, karena sampel yang terbatas 

tersebut memungkinkan peneliti untuk mencari sumber lain untuk 

melengkapi sumber sebelumnya. Pengambilan sampel dilengkapi dengan 

penentuan subjek dan objek penelitian yang bertujuan untuk memudahkan 

peneliti dalam melakukan proses penelitian, berikut ini adalah objek dan 

subjek penelitian:
25

 

4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi 

yang memahami objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang 

menjadi subyek penelitian adalah: 

a. Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kecamatan 

Sadang, yaitu   Bapak Arianto. Spd, selaku Komandan Barisan 

                                                                   
25

 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, Cet. Ke-1., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 

hlm. 5. 
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Ansor Serbaguna Kecamatan Sadang. Bapak Ahmad Jirjiz 

selaku Koordinator Lapangan, Bapak Riyanto selaku 

Koordinator logistik.  

b. Empat orang warga Desa Kalipoh yaitu Bapak Satimin yang 

menjadi tokoh masyarakat Desa Kalipoh, Bapak Nurhadi 

selaku ketua karang taruna Desa Kalipoh, Bapak Hululuddin 

selaku perwakilan perangkat Desa Kalipoh, Bapak Kamso 

selaku Ketua Paguyuban kesenian di Desa Kalipoh. 

c. Dua orang dari BPBD Kabupaten Kebumen yaitu, Bapak 

Subadar selaku Kepala  Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) dan Bapak Syafaat selaku Koordinator 

lapangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD). 

5. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Peran Barisan Ansor Serbaguna 

(Banser) Kecamatan Sadang dalam penanggulangan bencana tanah longsor 

di Desa Kalipoh. Dalam hal ini akan memfokuskan pertanyaan mengenai 

strategi yang dilakukan oleh Banser Kecamatan Sadang dalam penanganan 

bencana tanah longsor dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan 

tugas dilapangan. 

6. Sumber Data  
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Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka sumber 

informasi dan data tentang peran Barisan Ansor Serbaguna (Banser) 

Kecamatan Sadang dalam penanggulangan tanah longsor yaitu:
26

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data utamayang peneliti dapatkan 

dari objek penelitian, yakni peran Barisan Ansor Serbaguna 

Banser Kecamatan Sadang dalam menangani masalah bencana 

tanah longsor di Desa Kalipoh. data ini diperoleh dari sumber: 

1) Ketua Gerakan Pemuda Ansor GP Ansor Kecamatan 

Sadang 

2) Komandan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kecamatan 

Sadang 

3) Tokoh masyarakat terdampak bencana tanah longsor 

4) Tokoh Agama Desa Klipoh 

5) Ketua RT 04 

6) Aparat Kepemerintahan Desa 

7) Tokoh pemuda Desa Klipoh 

8) 12 Kepala Keluarga korban tanah longsor 

 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari 

laporan-laporan, buku-buku, jurnal penulisan, artikel dan 

maalah ilmiah dan tulisan-tulisan yang terkait dengan masalah 

penelitian.  

7. Teknik Pengumpulan Data  

                                                                   
26

 Saifudun Azwar, Metode Penelitian, Cet. Ke-1., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 

hlm. 5. 
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Metode memegang peranan penting dalam suatu tujuan, 

termasuk juga dalam sauatu penelitian dalam penelitian ini, dengan 

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
27

 

a. Pengamatan (Observasi) 

Untuk memperoleh akses langsung terhadap objek yang 

diteliti, peneliti telah melakukan observasi langsung di Barisan 

Ansor Serbaguna (Banser) Kecamatan Sadang. Observasi 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi awal mengenai 

kondisi langsung dilapangan, sehingga dimungkinkan adanya 

kontak dan kerjasama dalam forum lebih lanjut.Beberapa hal 

yang telah dilakukan dalam observasi ini adalah menggunakan 

rekaman gambar atau rekaman suara.
28

 Data yang diambil 

adalah data tentang peran Barisan Ansor Serbaguna (Banser) 

dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Desa Kalipoh. 
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 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) 

Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998, hlm. 146. 

 
28

 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek) 

Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1998, hlm. 146 
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b. Wawancara 

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan kepada para responden.
29

  Mekanisme ini 

digunakan untuk mewawancarai pimpinan Gerakan Pemuda 

(GP) Ansor, Komandan Barisan Ansor Serbaguna (Banser) dan 

masyarakat terdampak bencana tanah longsor. Dengan tujuan 

untuk memperoleh informasi mendalam mengenai peran 

Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kecamatan Sadang dalam 

menangani bencana tanah longsor. Wawancara ini dilakukan 

secara terarah dan intensif dengan subtansi permasalahan sesuai 

pedoman yang dirancang. 

c. Dokumentasi  

Metode dokumentasi ialah sebuah cara untuk pengumpulan 

data dengan mencari data hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, hasil 

rapat, agenda dan sebagainya.
30

 Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan bahan-bahan dan pendapat-pendapat untuk 

menjadikan landasan teori yakni dengan menganalisis dari 

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan 

                                                                   
29

 P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 

1991, hlm. 39. 
30

 Sulisty Basuki, Pengantar Dokumentasi Ilmiah, Jakarta: Kesaint Balance, 1989, hlm 1. 
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penelitian. Dokumen yang digali yakni peran Barisan Ansor 

Serbaguna (Banser) Kecamatan Sadang, gambaran umum 

lokasi penelitian, data-data tentang sejarah organisasi 

kepemudaan itu sendiri dan data lain yang berhubungan dengan 

pokok penelitian. 

8. Analisis Data 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif lebih 

menekankan analisisnya pada penyimpulan induktif (inti penyimpulan 

permasalahan di akhir) serta pada analisis terhadap dinamika hubungan 

antar fenomena yang diamati.
31

 Penelitian ini menggunakan analisis 

data deskriptif kualitatif dengan teknik induktif, yaitu dengan cara 

mengumpulkan data-data dilapangan, mereduksi data dan 

memverifikasi data untuk selanjutnya diambil kesimpulan data. 

a. Reduksi Data 

Reduksi merupakan langkah merangkum, memilih hal-hal 

pokok, dengan memfokuskan hal yang paling penting. dengan 

demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan akan mempermudah untuk pengumpulan data. 
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 Saifudun Azwar, Metode Penelitian, Cet. Ke-1., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, 
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b. Penyajian Data 

Data yang telah direduksi kemudian akan didisplay secara 

tekstual atau berupa tabel, grafik dan sebagainya dengan adanya 

proses penyajian ini akan terlihat terorganisir dan akan 

memberikan kemudahan dalam memahami data yang ditemukan 

dan mudan untuk menarik kesimpulan.  

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal meupakan kesimpulan yang bersifat 

sementara, kesimpulan ini akan mengalami perubahan ketika 

ditemukan bukti-bukti yang mendukung atau memperkuat data 

yang telah disimpulkan.Dengan demikian kesimpulan mungkin 

akan menjawab rumusan masalah yang dirusmuskan sejak awal 

dan mungkin juga tidak karena dalam penelitian kualitatif masih 

bersifat sementara dan akan mengalami perubahan setelah 

berkembang dilapangan.
32

 

d. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik ketekunan pengamatan, triangulasi. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabet, 2013) hlm 336. 
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e. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud untuk menemukan 

unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang di cari.
33

 

f. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain, triangulasi sumber data 

dilakukan pada penelitian dengan metode wawancara observasi dan 

dokumentasi.  

9. Tahap Penelitian 

Proses penelitian ini dilakukan secara bertahap dan berurutan agar 

mudah dalam melaksanakan penelitian sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan menjadi tahap awal persiapan penelitian, 

mencakup didalamnya persiapan, fokus masalah dan 

peninjauan lokasi penelitian. 

b. Tahap pencarian data, tahap ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. 

c. Tahap pemeriksaan keabsahan data, tahapan ini dimulai sejak 

terjun ke lapangan. 
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d. Tahap analisa data bertujuan untuk memperoleh jawaban atas 

masalah penelitian. 

e. Tahap penarikan kesimpulan, adalah pernyataan singkat yang 

dijabarkan berdasarkan hasil penelitian. 

f. Tahap penyusunan laporan. Penyususnan ini merupakan 

tahapan akhir dari sebuah penelitian. 
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H. Sistematika Penulisan 

Dalam membahas permasalahan ini dibahas menurut sistematika berikut: 

BAB I: Berisi pendahuluan yang meliputi: Latar belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan 

BAB II: Menguraikan tentang gambaran umum tentang objek penelitian 

sejarah Barisan Ansor Serbaguna  

BAB III: Berisi tentang peran organisasi kepemudaan Barisan Ansor 

Serbaguna (Banser) Kecamatan Sadang, dalam upaya penanggulangan 

bencana tanah longsor di Desa Kalipoh. Faktor penghambat dalam 

penanganan bencana tanah longsor di Desa Kalipoh, kendala dan 

penunjang pelaksanaan penanggulangan bencana tanah longsor oleh 

Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kecamatan Sadang. 

BAB IV: Berisi analisis tentang peran Barisan Ansor Serbaguna (Banser) 

Kecamatan Sadang, analisis faktor pendorong dan penghambat dalam 

penanganan bencana tanah longsor di Desa Kalipoh. 

BAB V: Penutup, Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan 

masalah dan saran untuk penelitian selanjutnya.  
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BAB V KESIMPULAN 

            Dari uraian dan kajian pada bab pembahasan mengenani 

manajemen prabencana yang dilakukan oleh Barisan Ansor Tanggap 

Bencana dalam upaya penanganan bencana untuk meminimalisir dengan 

melakukan kegiatan sosialisasi kebencanan, untuk menambah kesadaran 

masyarakat akan potensi bencana dan memberikan pengarahan pada 

masyarakat ketika terjadi bencana, untuk meminimalisir terjadinya 

kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana. 

  Sementara itu dalam perspektif Agama Islam, untuk melakukan 

tindakan pencegahan terhadap potensi terjadinya suatu bencana 

“Musibah” dihukumi wajib bagi setiap orang muslim, hal tersebut sesuai 

dengan prinsip kaidah Ushul Fiqih, yang berbunyi “Suatu kemudlaratan 

harus dicegah”. Dari kaidah tersebut dapat diartikan bahwa sesuatu hal 

yang menyebabkan kerugian baik dari faktor alam maupun faktor manusia 

wajib dicegah. 

  Sebuah bencana yang timbul karena faktor alam memang tidak 

dapat dihindarkan akan tetapi bagi manusia yang melakukan sebuah 

keburukan harus ditindak tegas. Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh 

manusia dalam menyikapi terjadinya bencana adalah dengan cara 

meminimalisir dampak dari sebuah bencana meskipun tidak dapat 

dilakukan keseluruhannya. Dengan mengacu pada kaidah Ushul Fiqih 
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yang menyebutkan“Sesuatu perkara yang tidak dapat dilakukan 

semuanya tidak boleh ditinggalkan semuanya”. Berdasarkan kaidah 

tersebut dapat diartikan bahwa manusia harus berusaha melakukan sesuatu 

ketika terjadi sebuah bencana, meskipun tidak bisa dikendalikan 

keseluruhanya. Uapaya pencegahan bisa dilakukan dengan cara sadar diri 

bahwa setiap bencana yang terjadi bisa teratasi ketika terdapat koordinasi 

dengan berbagai elemen masyarakat dengan membangun kesadaran 

masyarakat terhadap potensi bencana dan tindakan ketika terjadi bencana.
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