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BAB II 

PROFIL TIM SIAGA BENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA    

 

2.1 DESA TANGGUH BENCANA 

Indonesia meruapakan Negara yang rawan akan bencana, dimana kita bisa 

menemukan berbagai jenis bencana di Indonesia baik yang disebabkan oleh perubahan 

cuaca maupun yang diakibatkan kondisi geografis Indonesia. Indonesia berada pada 

jalur  ring of fire yang menjadikan Indonesia sering mengalami bencana gunung 

meletus, gempa bumi dan tsunami. Seringnya bencana di Indonesia menjadikan hal ini 

sebagai isu penting dan diperhatikan oleh pemerintah dalam hal penanggulangan 

bencana.  

Pada tahun 2008 dibentuk suatu badan khusus yang bertanggungjawab dalam 

penanganan bencana yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan  

yang mengemban misi penting dan penanganan bencana berada dibawah 

tanggungjawab presiden, badan ini setara dengan kementrian. Tugas dari BNPB adalah 

penanggulangan bencana, bencana yang dimaksud adalah bencana dalam konteks yang 

lebih luas dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2007 yaitu : 

a. 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 , kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda dan dampak psikologis.  
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b. 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. 

c. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic 

dan wabah penyakit  

d. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar 

kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror. 

Penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antar pemerintah, 

masyarakat dan lembaga usaha. Dalam undang-undang No.24 tahun 2007 diatur pula 

tentang penanggulangan bencana memberikan amanat bahwa dimasing-masing daerah 

untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)  yang 

bertanggungjawan dalam tiga tugas utama yaitu pelaksana, komando dan koordinasi.  

Melalui BNPB dan BPBD ingin menciptakan masyarakat yang tangguh 

bencana, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengurangi resiko bencana, 

menghadapinya dan melakukan pemulihan ke keadaaan yang lebih baik.  

Salah satu program Nasional dari BNPB adalah dibentuknya sebuah Desa 

Tangguh Bencana sesuai dengan Perka BNPB 01/2012 dalam rangka mewujudkan 

Indonesia Tangguh, program ini adalah bentuk tanggungjawab pemerintah dalam hal 

penanggulangan bencana karena masyarakat adalah penerima dampak langsung dari 
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bencana dan pelaku sehingga merekalah yang akan merespon secara langsung bencana 

disekitarnya sehingga masyarakat sangat perlu untuk dibekali.  

Desa  Tangguh merupakan program Nasional/dari BNPB (Perka BNPB 

01/2012) dalam rangka mewujudkan Indonesia Tangguh. Program ini merupakan 

wujud tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakatnya dalam hal Penanggulangan 

Bencana . Masyarakat yang merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan 

sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung yang akan merespon bencana 

disekitarnya. Masyarakat perlu dibekali dalam konteks pemberdayaan agar menjadi 

tangguh, bukan hanya siap menghadapi bencana tapi menjadi tangguh.  

Gambar 2.1 Konsep Desa Tangguh Bencana 

Sumber: Desa Tangguh Bencana BNPB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keberadaan desa tangguh bencana ini sangat penting di tengah masyarakat, 

untuk menciptakan desa tangguh bencana diperlukan peran masyarakat yang 

berpartisipasi didalamnya. Mereka akan bertukar pikiran, mendapatkan informasi, dan 
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bekerja bersama  untuk mengatasi masalah bencana yang ada di desa tersebut. Didalam 

pelaksanaan desa tangguh bencana juga dibantu oleh tim fasilitator yang kredibel di 

bidang kebencanaan. Sedangkan Tim siaga bencana terdiri dari masyarakat itu sendiri 

dan pegawai desa. Program ini menjadi sarana tukar menukar informasi, pendapat dan 

pengalaman serta bermusyawarah untul memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. 

Gambar 2.2 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

Sumber : Desa Tangguh Bencana BNPB 
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Salah satu indikator terbentuknya sebuah desa tangguh bencana adalah dengan 

adanya tim siaga bencana. Tim siaga bencana/ Forum Pengurangan Resiko Bencana 

ini terdiri dari beberapa orang yang dipilih oleh warga maupun ditugaskan oleh 

pemerintah desa yang bertanggungjawab penuh atas terselenggaranya setiap tahapan 

kegiatan yang di perlukan. Tugas utama dari tim siaga bencana ini adalah : 

1. Membuat dan menyebarkan undangan pertemuan- pertemuan  

2. Memastikan tempat pelaksanaan kegiatan. 

3. Mempersiapakan dan menyediakan peralatan/ perlengkapan yang di 

perlukan.  

4. Menyediakan kebutuhan data dan informasi yang diperlukan tim fasilitator 

dan tim penulis.  

5. Mendokumentasikan proses diskusi (foto kegiatan, mencatat proses 

diskusi) 

6. Memasang informasi hasil atau capaian setiap tahap kegiatan dipapan 

informasi desa atau fasilitas umum lainnya  

7. Mengelola dan menyusun laporan keuangan.  

Ada beberapa kegiatan yang perlu dilakukan sebelum pembentukan Tim Siaga 

Bencana, dan pembentukannya melibatkan banyak pihak seperti tim fasilitator yaitu 

orang-orang yang paham tentang penanggulangan bencana dan tim perumus yaitu tim 

kecil yang ditunjuk dan disepakati oleh warga dan pemerintah desa untuk membantu 

merumuskan konsep dan hasil perencanaan.  Tugas dari tim fasilitator dan tim perumus 

akan dijelaskan dibawah ini: 
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1. Tim Fasilitator  tugasnya:  

a. Menyusun agenda diskusi, termasuk rancangan metode, waktu dan 

kebutuhan data, informasi dan peralatan yang diperlukan dalam setiap tahap 

kegiatan.  

b. Memandu proses diskusi, dan membantu membuat kesimpulan setiap 

tahapan kegiatan, termasuk mendorong partisipasi aktif pihak-pihak yang 

terlibat dalam seluruh proses diskusi.  

c. Membuat catatan butir-butir pemikiran yang muncul dari proses diskusi, 

membuat kesimpulan/ringkasan dari proses-proses diskusi, mempelajari 

kembali catatan proses diskusi sebelum diinformasikan kepada masyarakat 

luas oleh panitia penyelenggara.  

d. Membantu tim perumus dalam merumuskan dokumen konsep perencanaan.  

2. Tim Perumus tugasnya: 

a. Menghadiri dan terlibat aktif dalam seluruh tahapan proses perencanaan. 

b. Menyusun rumusan konsep perencanaan berdasarkan gagasan dan usulan 

warga yang berkembang selama proses diskusi perencanaan berlangsung.  

c. Menjelaskan, mempresentasikan konsep perencanaan kepada kepala desa, 

BPD dan pihak pihak lain yang berkepentingan.  

d. Menyusun rekomendasi yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan 

rencana pengurangan risiko bencana tingkat desa.  

Dibawah ini adalah tahapan dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana : 
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Tabel 2.1 : Pembentukan Desa Tangguh Bencana 

Sumber: Desa Tangguh Bencana BNPB 

Tahap 1 Sosialisasi program Desa Tangguh dan pembentukan tim 

penyusun peta resiko bencana, PRB dan panitian KMPB. 

Tahap غ Pembuatan peta resiko bencana dan penyusunan 

RPB(Rencana Penanggulangan Bencana )level kampung. 

Tahap 3 Musyawarah KMPB 

Tahap 4 Penyusunan RAK (Rencana Aksi Kampung) 

Tahap 5 Simulasi bencana dan Rencana Kontijensi. 

   

Untuk menjadikan sebuah desa menjadi tangguh bencana akan melewati tahapan 

ini, desa yang tangguh adalah desa yang masyarakatnya bisa mampu secara mendiri 

menghadapi bencana. menghadapi bencana disini dimaknai masyaraktnya sudah bisa 

melakukan kegiatan kesiapsiagaaan baik dengan pelatihan evakuasi,memiliki 

kepemahaman tentang cara penyelamatan diri, siap menghadapi bencana dan 

melakukan rehabilitasi sendiri. 

2.2.TIM SIAGA BENCANA BANJARNEGARA 

Kabupaten  Banjarnegara adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah, terdiri 

dari 20 kecamatan dengan potensi bencana yang cukup tinggi, karena hampir semua 

jenis bencana ada di kabupaten ini. Bencana yang paling menghawatirkan adalah 

bencana tanah longsor, karena hampir 70 % wilayah di Kabupaten Banjarnegara ini 

adalah wilayah yang rawan bencana tanah longsor. Di tahun 2014 telah terjadi bencana 
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tanah longsor di 56 titik yang tersebar di beberapa desa. Berbagai upaya telah dilakukan 

oleh BPBD dalam pencegahan bencana, baik berupa mitigasi struktural maupun non 

struktural. Dibawah ini adalah kegiatan mitigasi yang dilakukan BPBD Banjarnegara 

ditahun 2014 yaitu:  

a. Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan bencana. 

b. Pelatihan pengelolaan daerah rawan gerakan tanah 

c. Penyusunan peta resiko bencana  

d. Pembinaan relawan  

e. Bimbingan teknis SAR  

f. Dan Pembentukan Desa Tangguh. 

Setelah kejadian longsor di Dusun Jemblung, Gubernur menghimbau kepada 

BPBD untuk membentuk Desa Tangguh Bencana.  Kini Banjarnegara sudah memiliki 

5 Tim Siaga Bencana binaan BPBD dan Gama EWS  UGM, tim siaga bencana ini 

dilengkapi dengan fasilitas dan sosialisasi terlebih dahulu tentang penggunaan dan cara 

perawatan EWS, diharapkan nantinya EWS ini mampu mengurangi jumlah korban 

bencana. Lima daerah tersebut, yaitu: 

a. Dusun Derikan & Dusun Klesem  di Desa Kalitlaga Kecamatan Pagentan , 

januari  

b. Dusun Gunungraja  di Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu.  

c. Dusun Kebakalan di Desa Kertasari Kecamatan Kalibening.  

d. Dusun Pencil di Desa Karangtengah Kecamatan Wanayasa.  

e. Dusun Slimpet Desa Tlaga Kecamatan Punggelan.  
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Daerah ini dipilih karena dari data menyatakan bahwa daerah ini termasuk daerah 

yang paling rawan longsor dan jumlah rumah yang terancam longsor paling banyak, di 

Dukuh Slimpet terdapat 148 KK  yang perlu direlokasi, Di Kalibening ada 134  KK, 

Di Dusun Pencil ada 38 KK,  Desa Kalitlaga 28 KK, dan di Sijeruk  ada 16 KK. Dalam 

pembentukan tim siaga bencana BPBD melakukan pendekatan dengan kearifan lokal 

yaitu urun rembug dengan warga. Di Desa Kalitlaga pada awalnya masih terjadi 

penolakan masyarakat dengan keberadan EWS karena alat ini dianggap mencemaskan 

warga karena selalu bunyi. Tanah di wilayah Desa Kalitlaga adalah daerah rawan 

logsor dimana tanahnya selalu bergerak. Pada umumnya, jika ada pergeseran tanah 

selebar 6 cm maka ews akan berbunyi, karena terus menerus berbunyi, akhirnya BPBD 

bersama dengan Tim siaga bencana melakukan urun rembug dan dibuat kesepakatan, 

alat akan berbunyi jika pergeseran tanah selebar 8 cm.  

Setelah lima tim siaga terbentuk, dilakukan pengembangan kedaerah lainnya 

karena masih banyak daerah yang memiliki tingkat kerawanan tanah longsor yang 

cukup tinggi. Beberapa pembentukan dilakukan BPBD dengan bekerjasama dengan 

UGM dan Universitas Jendral Soedirman. Sampai bulan Agustus 2015, tim siaga 

bencana yang sudah dibentuk yaitu: 

a. Dusun Diwek, Desa Karangkobar, Kecamatan Karangkobar 

b. Desa Slatri, Kecamatan Banjarmangu. 

c. Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. 

d. Desa Karangtengah, Kecamatan Wanayasa.  

e. Desa Giritirta, Kecamatan Pajawaran. 
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Untuk daerah rawan bencana lainnya, Tim BPBD terus melakukan sosialisasi dan 

simulasi di daerah yang rawan bencana seperti: 

1. Kecamatan Pagedongan: Desa Pagedongan   

2.  Kecamatan Karangkobar :  Desa Karangkobar, Desa Slatri, Desa Sampang   

3.  Kecamatan Kalibening : Desa Kertosari, Desa Kalibening, Desa Majatengah, 

Desa Sidakangen 

4. Kecamatan Mandiraja:  Desa Jalatunda 

5.  Kecamatan Wanayasa :Desa Tempuran 

6.  Kecamatan Purwonegoro :Desa Karanganyar dan Desa Kalitengah 

7. Kecamatan Pagentan : Desa Karekan   

Dalam bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana sudah dilakukan dengan 

baik. Diharapkan dengan adanya tim siaga bencan dan sosialisasi yang dilakukan 

mampu mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku yang tanggap bencana. 

2.3.TIM SIAGA BENCANA DUSUN GUNUNGRAJA DESA SIJERUK  

Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu memiliki sejarah kelam tentang longsor, 

pada tahun 2006 tanah longsor menimbun satu dusun di desa ini dengan jumlah korban 

90 orang. Kemudian warga yang selamat dari bencana longsor 2006 ini di relokasi di 

Dusun Gunungraja. Longsor sebelumnya, di Sijeruk tahun 2006 menimbulkan banyak 

korban dikarenakan masyarakat tidak mengerti tanda-tanda sebelum terjadinya 

longsor. Saat itu perbukitan yang longsor dan menimbun satu dusun tersebut tergolong 

sebagai perbukitan yang hijau dan tidak tampak rusak, setelah diteliti ternyata longsor 

itu disebabkan oleh ada gundukan tanah dan air yang keruh diujung parit atau secara 
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sederhana karena Ada erosi parit di Bukit Pawinihan, akibatnya setelah diguyuh hujan 

selama 8 hari berturut-turut. Faktor lain dua bulan sebelum kejadian bencana dilakukan 

pengaspalan di bawah bukit Gunungraja untuk menghubungkan Dusun Gunungraja 

dan Dusun Kendaga, yang mengakibatkan air tidak bisa terserap oleh tanah. Hal ini 

juga diakibatkan karena jenis tanah yang mudah longsor, dan rendahnya pengetahuan 

masyarakat mengenai akibat pengaspalan dan erosi parit yang terlambat diperbaiki. 

Saat itu pendidikan masyarakat di wilayah ini masih cukup rendah sebagian besar 

warganya lulusan SD dan SMP, yang melanjutkan pendidikan sampai SMA dan 

perguruan tinggi hanya 9 orang.1 

Kini daerah yang menjadi daerah relokasi korban longsor mengalami kejadian 

yang sama. Ada tiga rumah yang mengalami longsor dan 16 rumah yang perlu di 

relokasi karena rawan longsor. Warga dusun Gunungraja terdiri dari 196 KK , sebagian 

besar mata pencaharian warganya adalah sebagai petani salak, dan sebagian besar 

wilayah ini dikelilingi oleh kebun salak. Sebagian besar warganya pendidikan 

terakhirnya hanya sampai sekolah dasar dan SMP. Didaerah ini masih ditemui 

beberapa kolam lele dan rumahnya adalah rumah permanen dengan bahan dasar batu 

bata.  

 Tim siaga bencana Dusun Gunungraja dibentuk pada bulan Januari 2015 oleh 

BPBD dengan tim GAMA UGM. Sebelumnya diawali dengan sosialisasi terlebih 

dahulu mengenai pencegahan dan penanggulangan longsor.  Selanjutnya dilakukan 

                                                            
1 ‐‐‐‐ Analisis Tanah Longsor Banjarnegara oleh Yeri Sutopo dan Saratri Wilonoyudho dalam Suara 
Merdeka tanggal 26 Januari 2006 (http:www//suaramerdeka.com/harian/0601/26/opi3.htm 
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pula sosialisasi mengenai fungsi dan kegunaan EWS serta bagaimana cara kerja dan 

perawatannya karena EWS sebelumnya yang sudah dipasang tidak dimanfaatkan 

dengan baik. Belajar dari kejadian ini, BPBD juga melakukan pengecekan setiap satu 

bulan sekali, sekaligus melakukan pembinaan terhadap tim siaga bencana.  

Gambar 2.3 EWS yang tidak terawat 

Sumber: Dokumentasi BPBD Banjarnegara 

 

 

        

 

 

 

 

 

 Anggota tim siaga bencana di Dusun 

Gunungraja diambil dari warga sekitar, mereka 

nantinya yang akan menjadi agent of change. Mereka yang akan menyebarkan 

informasi yang didapatkan ke masyarakat sekitar. Diharapkan keberadaan tim siaga 

bencana ini mampu memberikan perubahan terutama perilaku masyarakat terhadap 

bencana.  

 Gambar 2. 4 Longsor di Dusun Gunungraja 
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Sumber : Dokumentasi Pribadi  

Tim siaga bencana ini diharapkan nantinya bisa menjadi agent of change yang 

akan menyebarkan informasi dan merubah perilaku masyarakat lainnya untuk menjadi 

masyarakat yang tanggap bencana. Pertemuan antar anggota tim sering dilakukan, 

mereka bersama-sama dengan tim fasilitator membuat peta resiko bencana, melakukan 

simulasi bencana dan membuat protap evakuasi jika terjadi longsor. Untuk saat ini, 

sosialisasi yang  dilakukan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai tanda-tanda terjadinya longsor, pencegahan agar tidak terjadi longsor. 

Pembentukan tim siaga bencana, membuat protap peta evakuasi dan peta bencana 

adalah bentuk pencegahan berbasis masyarakat. Ini adalah bentuk dari manajemen 

bencana setiap desa. Keberadaan tim, peta bencana dan prosedur tetap(protap) evakuasi 

diharapkan nantinya bisa mengurangi jumlah korban bencana. 

Penyebaran informasi yang berlangsung di Dusun Sijeruk adalah tim siaga 

bencana yang mendapat pelatihan atau setelah mengikuti sosialisasi di tingkat 

kabupaten, atau pembinaan dari BPBD kemudian menyebarkan informasi tersebut 

melalui pertemuan dengan semua tim siaga bencana lainnya. Kemudian setelah semua 

tim siaga bencana mendapatkan informasi tersebut baru disebarkan kepada semua 

masyarakat. diharapkan dengan cara ini penyebaran informasi menjadi lebih efektif 
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dan bisa diketahui ke lebih banyak orang. Selain itu tim siaga bencana juga 

menggunakan berbagai media untuk menkomunikasikan ke masyarakat seperti 

pembuatan jalur evakuasi, titik kumpul,dll. Pemasangan peta rawan bencana , dan 

baliho yang berisi informasi jika melihat tanda tanda longsor untuk melapor ke ketua 

tim siaga bencana. Komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan bahasa sehari-

hari mereka agar lebih mudah dipahami.  

Gambar 2.5 Baliho informasi tentang Bencana 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

 

Di Dusun ini juga dibuat sebuah posko tim siaga bencana yang berlokasi di 

sebelah ews, lokasi ini cukup strategis karena berada di tengah lingkungan warna. Di 

posko ini dipasang protap evakuasi, peta resiko bencana dan 

susunan organisasi tim 

siaga bencana. Tujuannya agar masyarakat mudah mendapatkan 

informasi. 
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Peta evakuasi bencana sangat  berperan penting dalam penanggulangan 

bencana. Dengan ini masyarakat bisa mengetahui daerah mana saja yang termasuk 

dalam rentan bencana. Selain itu, peta ini akan sangat bermanfaat apabila bencana 

terjadi akan memudahkan proses pendataan, karena didalam peta tersebut kita bisa 

megetahui siapa saja yang menjadi korban berdasarkan pemetaan rumah tersebut. Pada 

kasus tanah longsor di Dusun Jemblung pembuatan peta ini sangat memudahkan untuk 

mengetahui siapa saja yang menjadi korban, sehingga peta ini dianggap efektif dan 

diperlukan disetiap daerah yang rawan longsor.    

 Dibawah ini adalah struktur organisasi Tim Siaga Bencana dan Peta Evakuasi bencana 

Tanah Longsor di Desa Sijeruk.  

Gambar 2.6 Peta Evakuasi Bencana Tanah Longsor 

Sumber : BPBD Banjarnegara   
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Gambar 2.7 Organisasi Siaga Bencana Dusun Gunungraja, Sijeruk 

Sumber : BPBD Banjarnegara  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Setiap divisi memiliki tugasnya masing-masing dalam upaya pelaksanaan kegiatan 

tim siaga bencana.  

a. Penasehat : 
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- Bertanggungjawab atas terlaksananya evakuasi bencana. 

- Menginformasikan masalah kepada instansi/lembaga terkait yaitu BPBD 

dan BNPB. 

- Melakukan pemantauan dan bimbingan.  

b. Koordinator Evakuasi : 

- Menyusun rencana kegiatan evakuasi. 

- Menganalisis masalah dan menetapkan alternative pemecah masalah.  

- Melakukan koordinasi dengan Kabid Tim Siaga Bencana. 

- Menerima tanda bahaya sirine dari alat pemantau longsor (curah hujan). 

- mengevakuasi semua warga tanpa kecuali 

- Koordinasi hasil pemantauan di lapangan 

c. Ketua bagian Data dan Informasi EWS 

- Mengikuti pelatihan dan kegiatan dari dinas terkait dan kemudian 

membagikan infoemasi ke anggota lainnya.  

- Melakukan pendataan warga, dan pendataan ulang termasuk kepada 

kelompok rentan. 

- Mengecek fungsi alat EWS di lapangan  

- Menyampaikan informasi kepada setiap warga pada saat evakuasi.  

- Melakukan pemantauan kondisi lapangan  

- Memastikan kesiapan warga akan barang bawaan pribadi dan kemanan 

rumah serta persiapan evakuasi kelompok rentan 

d. Koordinator bidang keamanan 
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- Ronda di wilayah pintu masuk dusun Gunungraja 

- Cek keamanan per rumah (aliran listrik, kunci, dll) 

- Cek kandang ternak (jika ternak tidak diungsikan) 

- Monitoring warga yang pulang nengok rumah 

- Memantau keamanan daerah yang dievakuasi (terdapat 7 pintu masuk yg 

harus dijaga) 

e. Koordinator bidang Mobilisasi pengungsi  

- Mempersiapkan titik kumpul dan tempat evakuasi. 

- Menyiapkan kendaraan untuk evakuasi kelompok rentan.  

f. Koordinator bidang Logistik dan P3K  

- Persiapan logistik untuk kelompok rentan 

- Koordinasi dengan pihak luar yang akan memberikan bantuan baik dari 

BPBD maupun masyarakat sekitar pengungsian. 

Di bawah ini adalah Protap(prosedur tetap evakuasi) Dusun Gunungraja Desa Sijeruk:  

Tabel 2.2 Prosesdur Tetap Evakuasi Dusun Gunungraja Sijeruk  

Sumber: BPBD Banjarnegara 

  Kegiatan Penanggung Jawab Lokasi Keterangan 

WASPADA     
(Level 1) 

Menerima tanda bahaya 
sirine dari Alat 

Pemantau Longsor 
(curah hujan) 

Koordinator Evakuasi 
Pos siaga 

(TPQ) 
Koordinator mulai koordinasi dengan kabid 
Petugas Siaga Bencana (Telepon/bertemu) 

    
1. Persiapan Evakuasi:       
      a. Pendataan  
Warga 

Bidang data dan 
Informasi EWS 

tiap rumah Mendata warga (Update data) 

      
Mengecek fungsi alat EWS di lapangan (Alat 
curah hujan, Tiltmeter, ekstensometer) 

      b. Menyampaikan 
informasi 
  

Bidang data dan 
Informasi EWS 
  

tiap rumah 
  

 1. barang-barang penting mulai dipersiapkan 
dalam 1 Tas ( ijazah,surat tanah, surat 
penting lainnya,perhiasan,uang dsb) 

  
  

  
  

  
  

 2. persiapan keamanan rumah (kunci rumah, 
gas, listrik, melepas antena TV 
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  Kegiatan Penanggung Jawab Lokasi Keterangan 

2. Info perkembangan  
Status 

Koordinator Evakuasi, 
Bidang Data dan EWS, 
Bidang Keamanan 

seputar dusun 
Gunungraja 

 Pemantauan kondisi lapangan (Visual) 

3. Koordinasi hasil 
pemantauan di 
lapangan 

Koordinator Petugas 
Evakuasi 
  

Pos siaga 
(TPQ) 

  

Koordinasi hasil pemantauan di lapangan 
  

  

 SIAGA        
(Level 2) 

Menerima tanda bahaya 
sirine dari Alat 

Pemantau Longsor 
(Tiltmeter) 

Koordinator Evakuasi 
Di rumah 
masing-
masing 

Koordinator mulai koordinasi dengan kabid 
Petugas Siaga Bencana 

  
1. Pendataan Warga  

  
Bidang data dan 
Informasi EWS 

  
tiap rumah 

  
Mendata warga (Update data) 

    

2. Memastikan 
kesiapan warga  

Bidang data dan 
Informasi EWS 

tiap rumah Memastikan kesiapan warga akan barang 
bawaan pribadi dan kemanan rumah serta 
persiapan evakuasi kelompok rentan   Bagian Keamanan   

        
3. Evakuasi Kelompok 
Rentan 

Bagian Keamanan dan 
Mobilisasi 

Titik Kumpul  Titik Kumpul Kelompok Rentan: 

      1. MI Cokro Sijeruk (RT 1, 2, 3) 

      2. Mushola Al fitroh (RT 4 & 5) 

      3. Mushola Baitul Mansur (RT 3 & 4) 

        

4. Pemantauan 
Keamanan 

Bidang Keamanan 

Rumah-rumah 
warga yang 

ditinggal 
evakuasi dan 

sekitarnya 

Memantau keamanan daerah yang dievakuasi 
(terdapat 7 pintu masuk yg harus dijaga) 

        
5. Persiapan P3K dan 
Logistik 

Bidang Logistik dan P3K 
TPS (Balai 

Desa Sijeruk) 
Persiapan logistik untuk kelompok rentan 

        
6. Pendataan Ulang 
Warga  

Bidang data dan 
Informasi EWS 

TPS (Balai 
Desa Sijeruk) 

Mendata kelompok rentan yang sudah sampai di 
TPS 

        
7. Pembagian 
Kelompok Jaga 

bagian Keamanan 
RT masing-

masing dan 2 
pintu masuk 

dusun 
Gunungraja 

 Tugas kelompok jaga : 

    
 1. Ronda di wilayah pintu masuk dusun 
Gunungraja 

    
 2. Cek keamanan per rumah (aliran listrik, 
kunci, dll) 

    
 3. Cek kandang ternak (jika ternak tidak 
diungsikan) 

     4. Monitoring warga yang pulang nengok rumah 

8. Koordinasi hasil 
pemantauan di 
lapangan & Evakuasi 
Kelompok rentan 

Koordinator Petugas 
Evakuasi 

Pos siaga 
(TPQ) 

Koordinasi hasil pemantauan di lapangan 

        

AWAS        
(Level 3) 

Menerima tanda bahaya 
sirine dari Alat 

Pemantau Longsor 
(Ekstensometer) 

Koordinator Evakuasi 
Pos siaga 

(TPQ) 
mengevakuasi semua warga tanpa kecuali 
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  Kegiatan Penanggung Jawab Lokasi Keterangan 

       

1. Semua warga 
dievakuasi 

Semua Tim Siaga 
bencana Dusun 
Gunungraja kecuali 
Bidang Logistik dan P3K 

Dari rumah 
warga menuju 
Titik kumpul 

 Titik kumpul Evakuasi : Jalan di Tembakon 

        

2. Pendataan Ulang 
Warga 

Bidang Pendataan dan 
Informasi EWS 

 TPS/Barak 
Pengungsian 

 Bila ada warga yang pulang harus ijin Bp. 
Kepala Dusun Gunungraja 

        

 

2.4.Tim Siaga Bencana Dusun Derikan dan Dusun Klesem  

Dalam tahap awal pembentukan tim siaga bencana, hanya ada lima desa yang 

dipilih dan salah satunya adalah Desa Kalitlaga. Berbeda dengan masyarakat Desa 

Sijeruk, sebagian warga disini bekerja sebagai seorang petani. Tanah-tanah mereka 

ditanami dengan tanaman pertanian seperti brokoli, bawang, kol, dsb. Sebagian besar 

masyarakat  hanya menempuh pendidikan sampai sekolah dasar, karena kurangnya 

kesadaran mereka tentang pentingnya pendidikan dan didaerah ini hanya dijumpai 

sekolah dasar.   

 Menurut Kepala Kasi Kesiapsiagaan, Bapak Agus Haryono  tim siaga bencana 

di daerah ini adalah yang paling bagus dan kompak, mereka cukup kooperatif  dan 

terbuka.  Walaupun diawal pemasangan EWS ada pertentangan dari waga karena 

tanahnya yang sering bergerak, setiap ada pergeseran sebanyak 6 cm EWS akan 

berbunyi, sehingga masyarakat merasa terganggu. Melalui pendekatan kearifan loka  

urun rembug, permasalahan ini bisa diselesaikan, dengan mengubah EWS akan 

berbunyi setiap ada pergerakan 8 cm.  

Solusi lain yang dilakukan BPBD adalah dengan memberikan sosialisasi secara 

terus menerus kepada  masyarakat Desa  Kalitlaga bahwa pengelolaan bencana itu 
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bukan hanya tanggungjawab  pemerintah saja namun tanggungjawab  kita bersama,dan 

dalam sosialisasi memakai konsep berbagi pengalaman sehingga unsur kearifan lokal 

bisa digunakan. Kearifan lokal yang 

digunakan disini adalah melalui urun rembug antara pemerintah dan masyarakat 

sehingga solusi yang didapatkan menjawab kebutuhan masyarakat. 

Gambar 2.8 Retakan Tanah dan EWS di Dusun Klesem  

Sumber: BPBD Banjarnegara  

 Sekarang  masyarakat Desa Kalitlaga sudah merasa bahwa EWS itu penting 

keberadaanya karena alat itu bisa memberikan tanda tanda kepada masyarakat apabila 

akan terjadi bencana longsor, sehingga resiko yang lebih besar bisa di kurangi.EWS 

yang dipasang terdiri dari tiga alat dengan masing-masing fungsi yang berbeda dan 

apabila mereka berbunyi akan mampu menunjukan bencana tanah longsor dalam level 

tertentu : 
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1. EWS curah hujan fungsinya yaitu untuk mengukur curah hujan yang terjadi 

di suatu wilayah, apabila jenis EWS ini yang berbunyi maka masih ada di 

level waspada. Ketika EWS ini berbunyi tindakan yang dilakukan juga akan 

berbeda. Pada awalnya koordinator akan melakukan koordinasi dengan 

masing-masing ketua bagian di Pos Siaga. Kemudian  kepala dan anggota 

bidang pendataan dan informasi ews melakukan pendataan kembali 

warganya dan melakukan pengecekan terhadap EWS.  Serta memberikan 

pengarahan agar warga mulai memasukan barang berharganya didalam satu 

tas dan persiapan keamanan rumah. Kepala bidang Keamanan melakukan 

pemantauan kondisi lapangan dan  semua koordinator melakukan 

koordinasi hasil pemantauan lapangan.  

2. EWS penerima tanda bahaya sirine dari Alat Pemantau Longsor (Tiltmeter). 

Jika tiltmeter  bunyi menunjukan bahwa longsor ada di level siaga. 

Tindakan yang perlu dilakukan adalah mendata ulang warga dan 

memastikan kembali barang-nbarang yang akan dibawa sudah siap. Tim 

mobilisasi mempersiapkan kendaraan untuk mengevakuasi warga dengan 

usia rentan dan tim keamanan, memastikan setiap rumah aman ketika 

ditinggal, melakukan ronda di pintu masuk dusun klesem dan memonitoring 

kembali. Tim informasi EWS selalu memberikan perkembangan terbaru.  

3.  Menerima tanda bahaya sirine dari Alat Pemantau Longsor 

(Ekstensometer), jika tanda ini berbunyi berarti bencana sudah memasuki 
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level bahaya semua warga di evakuasi dan tim data dan informasi 

melakukan pendataan ulang. Semua warga yang di evakuasi berkumpul di 

depan rumah Pak Maryono.  

Selain EWS, peta evakuasi bencana merupakan hal yang penting karena 

melalui peta ini masyarakat memiliki gambaran tempat tinggalnya masuk ke 

wilayah yang sangat rawan, rawan atau aman. Dan masyarakat bisa mengetahui 

dimana letak titik kumpul  atau jalur evakuasi yang harus di gunakan.  

Tabel 2.3 Prosedur Tetap Evakuasi di Dusun Klesem  

Sumber : BPBD Banjarnegara  

STATUS Kegiatan Penanggung Jawab Lokasi Keterangan 

WASPADA     
(Level 1) 

Menerima tanda bahaya 
sirine dari Alat Pemantau 

Longsor (curah hujan) 
Koordinator Evakuasi 

POS SIAGA 
(Rumah 

Muslimin)) 

Koordinator mulai koordinasi dengan kabid 
Petugas Siaga Bencana (Telepon/bertemu) 

  
1. Persiapan Evakuasi: 

  
  

  
  

  
  

      a. Pendataan  Warga 
Bidang data dan 
Informasi EWS 

tiap rumah Mendata warga (Update data) 

      
Mengecek fungsi alat EWS di lapangan (Alat 
curah hujan, Tiltmeter, ekstensometer) 

      b. Menyampaikan 
informasi 
  

Bidang data dan 
Informasi EWS 
  

tiap rumah 
  

 1. barang-barang penting mulai dipersiapkan 
dalam 1 Tas( ijazah,surat tanah, surat penting 
lainnya,perhiasan,uang dsb) 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 2. persiapan keamanan rumah (kunci rumah, 
gas, listrik, melepas antena TV) 

2. Info perkembangan 
Status 

Koordinator Evakuasi, 
Bidang Data dan EWS, 
Bidang Keamanan 

Wilayah dusun 
Derikan dan 

Klesem 
 Pemantauan kondisi lapangan (Visual) 

3. Koordinasi hasil 
pemantauan di lapangan 
  

Koordinator Petugas 
Evakuasi 
  

POS SIAGA 
(Rumah 

Muslimin)) 
  

Koordinasi hasil pemantauan di lapangan 

  

SIAGA         
(Level 2) 

Menerima tanda bahaya 
sirine dari Alat Pemantau 

Longsor (Tiltmeter) 
Koordinator Evakuasi 

Di rumah masing-
masing 

Koordinator mulai koordinasi dengan kabid 
Petugas Siaga Bencana 

  
1. Pendataan Warga  

  
  

tiap rumah 
  
Mendata warga (Update data) 
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  Bidang data dan 
Informasi EWS 
  

    

2. Memastikan kesiapan 
warga 

Bidang data dan 
Informasi EWS 

tiap rumah 
Memastikan kesiapan warga akan barang 
bawaan pribadi dan kemanan rumah serta 
persiapan evakuasi kelompok rentan   

 
Bagian Keamanan   

Kegiatan  Penanggungjawab  Lokasi Keterangan  

3. Evakuasi Kelompok 
Rentan 

Bagian Keamanan dan 
Mobilisasi 

Titik Kumpul  Titik Kumpul Kelompok Rentan: 

      1. Rumah Pak Nuryanto (Klesem) 

      2. Rumah Pak Mikar (Derikan) 

        

4. Pemantauan Keamanan Bidang Keamanan 

Rumah-rumah 
warga yang 

ditinggal evakuasi 
dan sekitarnya 

Memantau keamanan daerah yang dievakuasi 
(terdapat 4 pintu masuk yg harus dijaga) 

        

5. Persiapan P3K dan 
Logistik 

Bidang Logistik dan P3K 
TPS (SD 1 
Kalitlaga) 

Persiapan logistik untuk kelompok rentan 

        

6. Pendataan Ulang Warga  
Bidang data dan 
Informasi EWS 

TPS (SD 1 
Kalitlaga) 

Mendata kelompok rentan yang sudah sampai di 
TPS 

        

7. Pembagian Kelompok 
Jaga 

bagian Keamanan 
RT masing-
masing dan 
semua pintu 
masuk dusun 

Derikan & Klesem 

 Tugas kelompok jaga : 

    
 1. Ronda di wilayah pintu masuk dusun Derikan 
dan Klesem 

    
 2. Cek keamanan per rumah (aliran listrik, kunci, 
dll) 

    
 3. Cek kandang ternak (jika ternak tidak 
diungsikan) 

     4. Monitoring warga yang pulang nengok rumah 

8. Koordinasi hasil 
pemantauan di lapangan & 
Evakuasi Kelompok rentan 

Koordinator Petugas 
Evakuasi 

POS SIAGA 
(Rumah 

Muslimin)) 
Koordinasi hasil pemantauan di lapangan 

        

AWAS         
(Level 3) 

Menerima tanda bahaya 
sirine dari Alat Pemantau 
Longsor (Ekstensometer) 

Koordinator Evakuasi 
POS SIAGA 

(Rumah 
Muslimin)) 

mengevakuasi semua warga tanpa kecuali 

       

1. Semua warga dievakuasi 

Semua Tim Siaga 
bencana Dusun Derikan 
dan Klesem kecuali 
Bidang Logistik dan P3K 

Dari rumah warga 
menuju Titik 

kumpul 

 Titik kumpul Evakuasi : Jalan depan rumah 
Pak Maryono 

        

2. Pendataan Ulang Warga 
Bidang Pendataan dan 
Informasi EWS 

TPS (SD 1 
Kalitlaga) 

 Bila ada warga yang pulang harus ijin Bp. 
Kepala Dusun Derikan dan Klesem 
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 Selain prosedur tetap, tim siaga bencana memiliki struktur organisasi yang 

sudah disusun dengan baik untuk memudahkan pekerjaan tim siaga bencana dalam 

melaksanakan tugasnya. 

Gambar 2.9 Tim Siaga Bencana di Pagentan 

Sumber : BPBD Banjarnegara 

 

Melalui peta evakuasi kita bisa mengetahui gambaran wilayah Dusun Derikan, 

sebagian besar wilayahnya adalah area pertanian  dan 70 % wilayahnya masuk dalam 

wilayah yang rawan bencana. Didalam peta bencana juga dapat kita lihat dimana letak 

titik kumpul dan ews. 

Gambar 2.10 Peta Evakuasi Dusun Derikan  

Sumber: BPBD Banjarnegara  

O i i Si B D
Koordinator 

Wakil 

Penasehat: 

Ketua 
Bagian

 Ketua 
Bagian Ketua

Ketua 
Bagian

Anggot
a 

1. B

Anggot
a  
1. P

Anggot
a 

1. Y

Anggot
a 

1 G

Anggot
a 

1. S
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2.5.TIM SIAGA BENCANA DUSUN DIWEK  

Tim siaga bencana ini dibentuk oleh BPBD dan tim KKN dari UGM, berbeda 

dengan tim siaga bencana yang dibentuk langsung oleh BNPB. EWS yang 

dibagikanpun lebih sederhana berbentuk EWS curah hujan. Dusun Diwek ini terdiri 

dari beberapa lokasi yang saling memisah, ews di letakan di dusun jengkol dan diwek 

lor. Kondisi tanah di Jengkol cukup parah, longsoran sudah terjadi dimana-mana. 

Mereka sadar bahwa daerahnya merupakan daerah yang rawan longsor, tetapi mereka 

masih berfikir pasrah bahwa longsor adalah takdir tuhan. Kesadaran mereka dalam 

mencegah longsor 

masih kurang ini terlihat 

dari masih banyaknya 

rumah permanen 

yang dibangun, 

penananam di lereng 

gunung yang curam 
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dengan tanaman sayuran dan kebun. Mereka sebagian besar bekerja sebagai petani 

sayuran dan jagung.  

Dusun Diwek Lor  terdiri dari 60 warga yang sebagian besar pekerjaannya adalah 

sebagai petani, beberapa dari mereka masih membuat kolam lele yang sebenarnya tidak 

boleh. Sebagian besar rumah disini adalah bangunan permanen. Keadaan ekonomi 

mereka sudah bagus, rumah sudah bagus, tembok dan berkeramik,. Laki-laki disini 

sebagian besar merantau di Jakarta sebagai kuli bangunan. Mereka jauh lebih terbuka 

dan pengetahuannya cukup tinggi mengenai bencana. tim siaga bencananya juga aktif 

menyampaikan informasi ke warga. Mereka sudah memahami tanda-tanda ews dan 

tahu saatnya evakuasi.hanya saja, pertemuan rutinan warga jarang dilakukan.  

Alur komunikasi di Dusun Diwek, Ews dipasang di rumah kepala dusun, karena 

ews yang dipasang adalah tipe sederhana maka hanya bisa didengarkan oleh sekitarnya 

saja, kemudian mereka akan membunyikan sirine atau mix yang ada di masjid dan sms 

ke warganya. Kemudian mereka akan beramai-ramai menuju titik kumpul di SD Gupi 

Karangkobar. Tim siaga bencana yang bagian koordinasi juga langsung bekerja sesuai 

tugas, setiap informasi yang didapatkan dari pelatihan akan disebarkan ke warga-

warganya. Karena setiap sosialisasi yang dilakukan disana hanya diikuti oleh tim siaga 

bencana, belum mencakup semua warganya. Tetapi dari data dan hasil wawancara di 

lapangan, belum banyak masyarakat yang tahu tentang sosialisasi dan informasi 

tersebut. sehingga masih diperlukan sosialisasi lanjutan. Pengetahuan mereka baru 

sebatas bagaimana cara menyelamatkan diri dan cara kerja ews. Longsoran yang ada 
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diwilayah ini adalah tertimbunnya dua rumah akibat longsoran sebelum peristiwa 

Jemblung. 

Alur komunikasi di Jengkol Dusun Diwek, Lokasi daerah ini diatas diwek lor, jalan 

yang harus ditempuhpun cukup terjal dan berbatuan, beberapa sudut sudah mengalami 

longsoran, bahkan dipinggir jalan dusun ini ada longsoran yang cukup parah, 

dipinngirnyapun tebing yang cukup curam. Tetapi sebagain warganya yang menjadi 

petani tetap menanami dengan tanaman sayuran. Mereka juga masih sangat percaya 

bahwa bencana adalah takdir Tuhan. Masyarakat disini agak tertutup. Sebagian besar 

rumahnya juga sudah permanen yaitu dengan tembok. Tetapi wilayahnya cukup 

memprihatinkan. Tim siaga bencananya cukup aktif dan selalu hadir dalam sosialisasi 

dan mau membagikan informasi ke masyarakat sekitarnya. Ews dipasang di rumah pak 

RT ketika itu berbunyi, warga akan membunyikan kentongan untuk menginformasikan 

ke warga lainnya. Pendidikan kebencanaan mereka cukup rendah karena sudah pasrah 

bahwa bencana adalah takdir tuhan. Mereka cukup ramah tetapi tidak tau dan takut 

ketika menjawab pertanyaan. Informasi yang didapat oleh tim siaga bencana ini 

disalurkan di warga dalam kegiatan rutinan warganya salah satunya adalah kamisan, 

disini ibu-ibunya yang lebih aktif, dan ibu-ibunya yang menjadi tim siaga bencana. 

Pada saat pembentukan tim siaga bencana dilakukan pertemuan antar timnya biasanya 

2 hari sekali untuk melakukan koordinasi. Masih banyak warga yang tidak tahu ciri-

ciri tanah longsor, seperti rembesan air,dll.   
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Pada saat pembentukan dan sosialisasi berlangsung masyarakat yang lebih aktif dan 

responsive adaalh mereka yang pernah mengalami langsung kejadian longsor tersebut, 

mereka akan lebih banyak bertanya tentang bagaimana mengatasi dan mencegah 

longsor, bagaimana menyelamatkan diri ketika longsor berlangsung. Kemarin ketika 

di Desa karangkobar, yang termasuk wilayah kota dan masyarakatnya kurang 

terdampak longsor mereka responnya biasa saja, karena tidak mengalami dan merasa 

daerahnya aman untuk dihuni.  Sosialisasi sering dilakukan di berbagai kalangan baik 

siswa dan masyarakat yang berada di daerah yang rawan longsor. Bahkan sekarang tim 

siaga bencana sudah banyak yang dibentuk seperti di Desa Slatri, Desa Sampang dan 

Desa Karangkobar Dusun Diwek.  

Gambar 2.11 Longsor, Penyebab Longsor dan EWS di Dusun Diwek Desa Karangkobar. 

Sumber: Dokumentasi Pribadi  

 

 

 

 

 

 

Tim siaga bencana di Dusun Diwek ini adalah tim rintisan, berbeda dengan desa 

lainnya yang EWS yang digunakan sudah cukup canggih. EWS yang ada di Dusun 
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Diwek masih sangat sederhana, hanya EWS curah hujan. EWS ini dirasa belum efektif 

karena dia menggunakan listrik dan baru dinyalakan ketika hujan turun. Kendalanya 

ketika didaerah ini turun hujan yang sangat deras dan listrik mati maka EWS ini 

menjadi tidak berfungsi.  

Tim siaga bencana di Dusun Diwek ini juga masih baru, sosialisasi dan 

pembentukan tim siaga bencana baru dimulai bulan Juli, sehingga hanya sedikit 

masyarakat yang mengikuti sosialisasi. Hanya diikuti oleh tim siaga bencana saja, 

setelah itu baru disebarkan ke masyarakat sekitar. Di Dusun Jengkol, tim siaga bencana 

ini melakukan komunikasi melalui kegiatan rutinan setiap kamis sore, melalui kegiatan 

ini informasi itu disebarkan. Karena masih baru, dan adanya perubahan anggota, maka 

tidak bisa dilampirkan tim siaga bencana. Masyarakat dan  Tim Siaga bencana sudah 

membuat Peta Evakuasi bencana untuk memudahkan masyarakat. Tim siaga sudah 

membuat tanda jalur evakuasi dan peringatan tanahlongsor di daerah yang rawan 

longsor  
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Selain Sosialsiasi, pembentukan tim siaga bencana, pembuatan peta evakuasi di 

Dusun Diwek sudah dilakukan simulasi bencana untuk memberikan pelatihan kepada 

warga agar mereka terbiasa dan mengetahui apa saja yang seharusnya dilakukan ketika 

bencan longsor terjadi.  

Gambar 2.12 Peta Evakuasi Dusun Diwek, Desa Karangkobar 
Sumber : Dokumentasi Pribadi 

 

 

 

 

 

 

 

Secara umum kegiatan mitigasi bencana sudah cukup baik dilakukan oelh 

pemerintah baik melalui sosialisasi, pembentukan tim siaga bencana, pelatihan 
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relawan, penanggulangan bencana secara mandiri  tetapi masih banyak ditemukan 

perilaku yang seharusnya tidak dilakukan ditanah longsor. Ini menunjukan bahwa 

kesadaran mereka untuk hidup dengan perilaku tanggap bencana belum terlalu baik. Di 

Dusun Diwek, Dusun Gunungraja masih ditemukan kolam lele yang seharusnya tidak 

boleh dibuat di daerah dengan resiko longsor yang tinggi. Selain itu bangunan rumah 

di daerah yang rawan longsor lebih baik menggunakan bahan kayu karena ringan dan 

tidak membebani tanah. Sebagian masyarakat juga masih belum bisa meninggalkan 

mata pencahariannya yaitu petani. Masih banyak petani yang menanami daerah dengan 

kemiringan yang curam dengan tanaman-tanaman yang tidak bisa menyimpan air, 

beberapa digunakan untuk menanam sayuran. Di Dusun Gunungraja juga masih 

banyak masyarakat yang menanami lahannya dengan salak tetapi tidak diimbangi 

dengan tanaman keras.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


