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SKRIPSI                MITIGASI BENCANA ALAM…  DZULFIKAR GHASSANI 

ABSTRAK 

 

Desa Kertowono merupakan salah satu desa rawan bencana alam di 
Kabupaten Lumajang. Adanya bencana alam tanah longsor yang sering terjadi, 
bencana alam kekeringan serta masyarakat Desa Kertowono juga mengalami dampak 
dari erupsi gunung berapi yang mana gunung berapi tersebut merupakan gunung 
bromo dan gunung semeru. Dengan ini, masyarakat Desa Kertowono sangat 
memperhatikan keselamatannya dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat Desa 
Kertowono memiliki pengalaman yang membuat mereka siap dalam menghadapi 
bencana yang mana masyarakat Desa Kertowono telah membentuk dan melakukan 
mitigasi bencana alam yang berbasis kearifan lokal. 

Dengan adanya berbagai bencana alam yang melanda Desa Kertowono, 
penelitian ini melihat bagaimana tindakan sosial masyarakat Desa Kertowono dalam 
proses membentuk hingga melakukan mitigasi bencana alam berbasis kearifan lokal 
dalam menghadapi bencana alam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian 
deskriptif dengan analisis kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 
data dalam bentuk wawancara mendalam guna memperoleh informasi yang jelas 
mengenai fokus permasalahan. Temuan data dalam penelitian ini didapat beberapa 
variasi data tentang tindakan sosial melalui proses tindakan sosial masyarakat Desa 
Kertowono dalam membentuk hingga melakukan mitigasi bencana alam berbasis 
kearifan lokal guna menghadapi bencana alam yaitu selametan desa, istigosah dan 
kerja bakti, 

Tindakan sosial yang mendasari masyarakat Desa Kertowono dalam 
membentuk hingga melakukan mitigasi bencana alam berbasis kearifan lokal 
merupakan tindakan rasional nilai yang mana tindakan sosial ini telah 
dipertimbangkan terlebih dahulu karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai 
agama yang mereka miliki miliki dan tindakan tradisional disini merupakan tindakan 
yang ditentukan oleh cara – cara berperilaku masyarakat yang biasa dan lazim yang 
mana sesuai adat atau kebiasaan daerah dan agama. Yang mana masyarakat Desa 
Kertowono membentuk dan melakukan karena masyarakat memiliki pengetahuan dan 
pengalaman dalam menghadapi bencana alam melalui proses sosialisasi sekunder 
sehingga masyarakat Desa Kertowono memiliki nilai-nilai tradisi yang kuat dalam 
kearifan lokalnya yang mana merupakan hasil dari generasi terdahulu mereka yang 
wajib untuk dilakukan, dipertahankan dan tidak dapat dihilangkan. 

Kata kunci: Mitigasi Bencana, Tindakan sosial, Kearifan lokal, Masyarakat Desa Kertowono 
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