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PENGANTAR 

 

Pada beberapa tahun terakhir berbagai kejadian bencana yang terjadi di Indonesia 

memberikan banyak pembelajaran bagi masyarakat Indonesia bahwa banyaknya korban 

jiwa dan harta benda dalam musibah tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan dan 

ketidaksiapan masyarakat dalam mengantisipasi bencana. Disamping itu, kejadian-

kejadian bencana tersebut semakin menyadarkan banyak pihak tentang pentingnya 

perencanaan dan pengaturan dalam penanggulangan bencana.  

Bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias pada tahun 2004 membuka wawasan 

pengetahuan masyarakat Indonesia dan bahkan di dunia. Dengan adanya bencana tersebut 

telah merubah paradigma manajemen penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap 

darurat menjadi paradigma pencegahan dan pengurangan risiko bencana (PRB). 

Pentingnya pemahaman mengenai manajemen bencana akan menjadi landasan atau dasar 

dalam mengembangkan intervensi pengurangan risiko bencana dalam penanggulangan 

bencana.  

Forum Perguruan Tinggi Untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT PRB) merupakan 

salah satu bakti dari akademisi dalam rangka menyelenggarakan pengurangan risiko 

bencana yang terjadi di Indonesia. Salah satu kegiatan FPT PRB adalah menyelenggarakan 

Konferensi Nasional, dimana terjadi saling sharing pengetahuan terkait kebencanaan dari 

berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2015 ini Konferensi 

Nasional FPT PRB diadakan di Kota Surakarta Jawa Tengah pada tanggal 17 Oktober 

2015 dengan tema “Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana Dalam 

Pembangunan Untuk Mendukung Perwujudan Kemandirian Ekonomi”. Proseding ini 

berisi makalah – makalah yang dipresentasikan dalam Konferensi Nasional FPT PRB dan 

semoga proseding ini membawa manfaat bagi anggota FPT PRB dan juga masyarakat 

kebencanaan.  

 

 

Surakarta, Oktober 2015 

Ketua Panitia, 

 

 

Sorja Koesuma 
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ABSTRACT  

Have been conducted mapping, manufacture and installation of equipment for flood early 

warning system  of the Bengawan Solo River at the upstream area starts from the village of 

Pengkol districts Nguter Sukoharjo up to the village of Gawan District of Tanon Sragen, 7 

tools have been installed at seven locations:  Nguter Bridge (border between Sukoharjo and 

Wonogiri), Banmati  Bridge ( Tawangsari-Sukoharjo Road),  Serenan Bridge (border between 

Sukoharjo and Klaten Regency), Bridge Bacem (border between Sukoharjo and Solo),  Mojo 

Bridge (Border between Sukoharjo and Solo), Jurug Bridge ( border between Karanganyar and 

Solo), and  Gawan Bridge (border between District of Tanon and Sidoharjo Sragen) along 

approximately 50 km, early warning system which installed based on microcontroller, power 

supply using solar cell panels and distribution data using sms gateway and web-based online 

and realtime can be monitored through http://banjir.mitigasi.com.  

Keywords : early warning, flood, sms gateway 

ABSTRAK 

Telah dilakukan pemetaan, pembuatan serta pemasangan alat deteksi dini banjir luapan Sungai 

Bengawan Solo di daerah Hulu dimulai dari Desa Pengkol kecamatan Nguter Kabupaten 

Sukoharjo sampai ke Desa Gawan Kecamatan Tanon Kabupaten Sragen, 7 alat telah terpasang 

di 7 lokasi yaitu di Jembatan Nguter (perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten 

Wonogiri), Jembatan Banmati (Jalan Tawangsari-Sukoharjo), Jembatan Serenan ( perbatasan 

Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten), Jembatan Bacem ( perbatasan Kabupaten 

Sukoharjo dan Kota Solo ), Jembatan Mojo ( Perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo ), 

Jembatan Jurug ( Perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Kota Solo ), dan Jembatan Gawan ( 

perbatasan Kecamatan Tanon dan Sidoharjo Sragen ) sepanjang kurang lebih 50 km, Alat 

deteksi dini yang dipasang berbasis mikrokontroller, catudaya menggunakan panel sel surya 

dan distribusi data menggunakan sms gateway serta berbasis web yang secara online dan 

realtime dapat dimonitor melalui http://banjir.mitigasi.com.  

Kata kunci : Deteksi Dini, Banjir, sms gateway 

 

PENDAHULUAN 

Potensi bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokan menjadi 2 kelompok 

utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan (collateral 

hazard). Potensi bahaya utama (main hazard potency) ini dapat dilihat antara lain pada 

peta potensi bencana gempa di Indonesia yang menunjukan bahwa Indonesia adalah 

mailto:mohtaryunianto@staff.uns.ac.id
mailto:sorjasan@yahoo.com
http://banjir.mitigasi.com/
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wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta potensi bencana tanah longsor, peta 

potensi letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana banjir, dan 

lain-lain. Dari indikator-indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki 

potensi bahaya utama (main hazard potency) yang tinggi (BAKORNAS PBP,2002). Hal 

ini tentunya sangat tidak menguntungkan bagi negara Indonesia. Salah satu upaya yang 

dilakukan pada saat sebelum terjadinya bencana adalah pencegahan dan mitigasi, yang 

merupakan upaya untuk mengurangi atau memperkecil dampak kerugian atau kerusakan 

yang dapat ditimbulkan oleh bencana (Gatot dan Jandi, 2013). 

Banjir merupakan aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga 

melimpas  dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah disisi 

sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir dan melimpasi 

muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air (Bakornas PBP, 2002).  Bencana banjir 

dapat disebabkan oleh kejadian alam, kejadian alam meliputi curah hujan yang tinggi, 

kapasitas alur sungai yang tidak mencukupi, aliran anak sungai yang tertahan oleh aliran 

induk sungainya, terjadinya akumulasi debit puncak sungai induk dan anak sungai di 

pertemuan sungai pada waktu yang sama (Eko, 2013).  Provinsi Jawa Tengah merupakan 

provinsi yang paling banyak terjadi banjir, banjir yang terjadi di kawasan ini tidak lepas 

dari adanya sungai Bengawan Solo. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau 

Jawa (572 km), memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini 

mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan 

bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya) (Suprapto, 2011). 

       

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna 

( UU RI No.24 Tahun 2007 ). Dalam penanganan bahaya banjir bisa dilakukan dengan 

cara struktural dan non struktural. Penanganan yang bersifat non struktural yaitu sesuatu 

kegiatan penyesuaian sedemikian rupa sehingga jika terjadi banjir, maka kerugian atau 

bencana yang ditimbulkannya dapat ditekan sekecil mungkin dan untuk meningkatkan 

kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana ( Riny, 2011). Pembuatan Alat 

Deteksi Dini bencana banjir berupa informasi ketinggian muka air sungai yang real time 

dan dapat dimonitor secara online menjadi salah satu solusi untuk mengetahui kondisi air 

sungai terkini dimana selanjutnya dari hasil ini pihak-pihak yang terkait dapat melakukan 

tindakan pencegahan untuk mengurangai risiko bahaya lebih besar. 

 
METODE  

Pemetaan dan pembuatan serta pemasangan alat deteksi dini banjir sungai bengawan Solo 

dilaksanakan di 7 titik, yaitu titik ke-1 di  Jembatan Nguter perbatasan Kabupaten 

Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri ( 07045’S 110053’E), titik ke-2 di Jembatan Banmati 

Jalan Tawangsari-Sukoharjo ( 07042’S 110048’E), titik ke-3 di Jembatan Serenan  

perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Klaten ( 07040’S 110045’E), titik ke-4 di 

Jembatan Bacem  perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo ( 07036’S 110049’E), 

titik ke-5 di Jembatan Mojo perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo ( 07035’S 

110050’E), titik ke-6 di Jembatan Jurug perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Kota Solo 

( 07033’S 110051’E), dan titik ke-7 di Jembatan Gawan perbatasan Kecamatan Tanon dan 

Sidoharjo Sragen ( 07024’S 110056’E). Alasan penentuan titik-titik tersebut dilakukan 

karena titik-titik tersebut sudah mewakili kondisi muka air sungai untuk daerah yang 

terdampak bencana banjir meliputi Kabupaten Sukoharjo, Kota Solo, Kabupaten 

Karanganyar dan Kabupaten Sragen serta terkait dengan penempatan alat agar lebih 
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mudah dalam pemasangan, pemeliharaan serta aman dari tindakan pencurian. Adapun 

lokasi  titik-titik pemasangan hasil dari pemetaan sebagai terlihat pada Gambar 1.  

 

Gambar 1. (Color Online) Titik-titik hasil pemetaan untuk pemasangan alat EWS 

 

Sebelum dilakukan pemasangan alat EWS pada masing-masing titik tersebut terlebih 

dahulu dilakukan perancangan, pembuatan serta pengujian dari alat deteksi banjir, dengan 

skematik rancangan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 2. (Color Online) Desain rangkaian alat deteksi dini banjir. 

 

Pada gambar 2 sensor dibuat menggunakan mikrokontroller Arduino  dengan sensor 

inputan berupa sensor pergeseran berdasar ketinggian air sungai, data ketinggian di olah 

melalui arduino uno untuk kemudian data berupa nilai ketinggian air yang dikirim ke sms 

server dan data dimunculkan ke web. Sebagai catu daya untuk kelistrikan menggunakan 

aki yang disupport oleh sel surya.  Adapun  urutan pelaksanaan dalam kegiatan penelitian 

yang telah dilakukan adalah  sebagai berikut : 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
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Gambar 3. Urutan pelaksanan kegiatan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pelaksanaan kegiatan penelitian, telah dihasilkan alat deteksi dini banjir serta telah 

dilakukan pemetaan untuk titik-titik pemasangan, alat yang telah dibuat berbasis sensor 

jarak dengan melakukan pemindaian terhadap ketinggian air untuk kemudian hasilnya 

dikirimkan ke server melalui provider, dari server data dimunculkan secara realtime ke 

website dan melalui sms ke nomer tertentu, model pengiriman data dari alat EWS sebagai 

mana diilustrasikan pada Gambar 4 berikut  

 

 
 

Gambar 4. (Color Online) Illlustrasi topologi EWS proses pengiriman data 

 
Pada Gambar 5 ditunjukkan Alat deteksi dini banjir yang sudah dibuat dan dilakukan 

pemasangan, sedangkan pemasangan alat tersebut yang terdiri dari box EWS, sel surya 

serta di letakkan pada tiang pancang berada pada daerah pingir sungai yang dekat dengan 

jembatan, dimana daerah tersebut tidak terkena imbas naiknya sungai bengawan Solo, 

kemudian kabel yang merupakan bagian sensor dimasukkan ke dalam sungai yang 

memberikan informasi terkait ketiggian air sungai, adapun pemasangnnya  seperti pada 

Gambar 6.  

Pemetaan daerah yang dipasang EWS Banjir 

Pembuatan Alat EWS Banjir 

Pengujian Alat dan aplikasi EWS Banjir 

Pembuatan Aplikasi berbasis web untuk penampil data  

( http://banjir.mitigasi.com  ) 

Pemasangan Alat EWS Banjir di 7 titik lokasi 

Pengujian Alat secara keseluruhan 

http://banjir.mitigasi.com/


Upaya Deteksi Dini …Halaman 5 

 

 

Gambar 5. (Color Online) Alat Deteksi Dini Banjir berbasis telemetri 

 

Gambar 6. (Color Online) Posisi pemasangan Alat EWS Banjir 

Sebanyak 7  alat yang terpasang terpasang memberikan data ketinggian secara real time ke 

server kemudian data-data tersebut dimunculkan ke dalam sebuah aplikasi berbasis web 

yang beralamat di http://banjir.mitigasi.com seperti pada Gambar 7. Aplikasi tersebut juga 

memberikan informasi berupa status ketinggian dalam bentuk map secara realtime, dalam 

map tersebut dimunculkan hasil montoring berupa tanda segitiga berwarna, apabila 

berwarna hijau maka kondisi normal, berwarna kuning dalam kondisi siaga, berwarna 

orange kondisi waspada dan berwarna merah dalam kondisi awas, terlihat pada Gambar 8. 

Demikian juga status alat yang terpasang, ditunjukkan pada Gambar 9, secara realtime 

diperoleh data kondisi alat apakah dalam kondisi berfungsi dengan baik atau sedang mati. 

 

http://banjir.mitigasi.com/


Upaya Deteksi Dini … Halaman 6 

 

Gambar 7. (Color Online) Aplikasi berbasis web untuk monitoring ketinggian air 

 

Gambar 8. (Color Online) Map Lokasi dan level ketinggian air dalam bentuk tanda 

 

Gambar 9. (Color Online) Notifikasi berupa kondisi alat EWS yang terpasang. 

Disamping itu, Aplikasi yang dikembangkan dapat memberikan data kondisi ketinggian 

air sungai dalam rentang waktu tertentu, berdasar data yang tersimpan dalam database, 

hasil rekapan ketinggian dimunculkan dalam bentuk grafik baik dalam sehari, perbulan 

atau pertahun seperti pada Gambar 10. 
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Gambar 10. (Color Online) Grafik monitoring level air sungai 

Data-data yang sudah tersimpan dalam database di server disamping dimunculkan 

kedalam aplikasi berbasis web juga terkirim ke nomor handphone tertentu yang tersimpan 

di dalam database terkait dengan informasi level ketinggian air pada titik-titik tertentu, 

sehingga informasi yang diterima oleh user akan dapat langsung dapat di eksekusi berupa 

tindakan untuk pencegahan terhadap bahaya dari meuasnya sungai Bengawan Solo. 

Informasi berupa sms tersebut seperti tersaji pada Gambar 11 berikut  

 

Gambar 11. (Color Online) Notifikasi melalui sms terkait status level air sungai 

KESIMPULAN 

Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah alat deteksi dini banjir yang telah di pasang di 

7 titik sepanjang aliran sungai bengawan Solo dari perbatasan Wonogiri-Sukoharjo sampai 

ke Sragen dapat memberikan informasi terkait ketinggian air sungai, dimana data yang 

dikirim dari alat tersebut masuk ke server kemudian di informasikan secara realtime 

melalui website di http://banjir.mitigasi.com  dan juga ke nomer telepon yang tersimpan 

dalam database. Data ketinggian selama rentang waktu tertentu juga dapat dimunculkan 

serta map berisi titik-titik dalam bentuk tanda segitiga yang berubah warna sesuai dengan 

level ketinggian air. 
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ABSTRAK 

Manajemen risiko bencana digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan menangani prioritas risiko 

terhadap ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability). Ancaman yaitu fenomena bahaya atau 

risiko oleh faktor alam dan atau faktor non-alam serta faktor manusia sehingga dapat mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis 

dalam suatu komunitas.  Kerentanan adalah keadaan didalam komunitas atau masyarakat yang 

membuat mereka mudah terkena akibat buruk dari ancaman seperti kerentanan fisik, sosial, 

psikologis, dan lingkungan. Untuk memahami risiko bencana, masyarakat harus diberi berbagai 

pengetahuan dan pendidikan terhadap kesiapan dalam menerima, menangani, dan mengurangi risiko 

bencana. Oleh karena itu, Universitas Bung Hatta sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi telah 

bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia menawarkan pendidikan 

manajemen risiko bencana pada program pascasarjana. Program ini menyediakan kompetensi lulusan 

untuk menjadi orang yang dapat mengidentifikasi, menganalisis, melaksanakan dan mengevaluasi 

pengurangan risiko bencana serta dapat merencanakan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan 

pemulihan akibat bencana dengan strategi yang sesuai. 

Kata kunci: kesiapsiagaan, manajemen risiko bencana, tanggap darurat dan pemulihan 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau yang membentang dari Sabang 

(Aceh) sampai ke Merauke (Papua) mempunyai kekayaan alam dan budaya yang luar 

biasa beragam dan indah. Namun demikian ia mempunyai potensi terjadinya bencana. 

Dalam dekade terakhir hampir setiap tahun di wilayah Indonesia menghadapi bencana 

berbagai jenis bencana seperti gempa  bumi, tsunami, banjir, gunung api meletus, angin 

puting beliun, tornado, longsor, kekeringan dan terakhir bencana asap yang luar biasa 

akibat kebakaran hutan. Sebagian besar korban meningal karena kurang pengetahuan 

bagaimana untuk menyelamatkan diri, kurangnya pengetahuan tentang tanda-tanda alam 

yang memungkinkan adanya potensi bencana. 

Di bagian barat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat mempunyai indek resiko bencana 

tinggi (Irbi, 2013) dan sangat rawan terjadinya bencana. Beberapa bencana besar telah 

terjadi; gempa bumi pada tahun 2007 dan 2009, tsunami tahun 2010, banjir, tanah longsor, 

angin topan, dan kebakaran hampir setiap saat, bahkan letusan gunung api (Gunung 

Marapi dan Gunung Talang) mengancam setiap saat. Padatnya penduduk di sepanjang 

pantai barat Sumatera Barat membuat daerah ini sangat rentan terhadap bencana. Apalagi 

para ahli memprediksi akan terjadi gempa yang diikuti tsunami di kawasan Megathrust 

Mentawai. Jika prediksi para ahli ini terjadi akan menimbulkan dampak luar biasa 

terhadap kawasan tersebut (Anon., 2012a). 

Beberapa konsensus dasar telah ada, misalnya Yokohama strategi dan Rencana Aksi untuk 

aman Dunia 1994, resolusi PBB tentang ekonomi dan sosial 63, 1999, Hyogo frame work 

2005 kemudian dilanjutkan dengan Sendai frame work 2015. Di Indonesia telah ada 

mailto:evarita@bunghatta.ac.id
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Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti 

denga turunnya termasuk Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2010-2105 

(Anon., 2010). 

Pembelajaran yang sangat berharga saat terjadi gempa pada 11 April 2012 di Pantai Barat 

Aceh. Setelah gempa terjadi, masyarakat panik karena takut tsunami datang. Mereka 

tinggalkan pantai dengan mengendarai kendaraan bermotor menyebabkan kemacetan lalu 

lintas besar di setiap persimpangan (Anon., 2012a). Kesiapan petugas dalam mengelola 

sistem peringatan dini di pos jaga juga perlu ditingkatkan sehingga peringatan dini akan 

berfungsi lebih baik dan lebih efektif sehingga bila terjadinya gempa bumi seperti 11 April 

2012 tersebut kepanikan masyarakat tidak akan terulang lagi (Anon., 2012a). Oleh sebab 

itu kapasitas sumberdaya manusia dan masyarakat lainnya dalam mengurangi risiko 

bencana secara holistic perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal.  

Guna memenuhi kebutuhan dan pendekatan secara holistic tersebut Universitas Bung 

Hatta telah melakukan kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk 

membuka Konsentrasi Manajemen Risiko Bencana di bawah Program Studi Teknik Sipil. 

Uraian ringkas berikut menyampaikan informasi beberapa aspek yang berhubungan 

dengan konsenrasi Manajemen Risio Bencana ini. 

PENDIDIKAN MANAJEMEN RISIKO BENCANA 

Menurut Benson dan Twigg (2007), meningkatnya kerentanan asset ekonomi dan sosial 

serta terganggunya kesejateraan dan penghidupan masyarakat akan menimbulkan kerugian 

tidak sedikit jika tidak ada upaya pengarusutamakan penguragan risiko bencana. Kian 

lama kian disadari pula bahwa bencana memang merupakan ancaman yang serius bagi 

pembangunan berkelanjutan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pencapaian 

sejumlah tujuan dari Milenium. Untuk itu diperlukan sejumlah perangkat guna 

mengintensipkan pengetahuan tentang bencana dan risiko serta bagaimana menghadapi 

jika terjadi bencana pada masyarakat terutama pada kawasan yang rentan. Salah satu 

perangkat tersebut adalah melalui pendidikan tentang pengelolaan risiko bencana. 

Universitas Bung Hatta bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

menawarkan pendidikan pada jenjang strata dua (Anon, 2013). 

Tujuan dan Kompetensi 

Pendidikan bencana yang ditawarkan adalah untuk menyediakan keahlian tentang bencana 

bagi tenaga/staf yang bekerja pada badan bantuan nasional dan atau internasional, pejabat 

pemerintah dan profesional lain yang tertarik sebagian atau semua aspek manajemen 

bencana dengan latar belakang interdisipliner sehingga mereka dapat menghormati dan 

memahami konteks yang kompleks, bertindak, dan bekerja sebelum, selama, dan setelah 

bencana (Anon., 2012b). 

 

Menurut Anon. (2012b), kompetensi utama lulusan dari program ini adalah dapat adalah 

mampu mengetahui, menganalisis, melaksanakan, dan mengevaluasi pengurangan risiko 

bencana serta dapat merencanakan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan 

pemulihan akibat bencana. Kompetensi pendukung terdiri dari (i) mengetahui dasar-dasar 

manajemen bencana, risiko, bahaya dan kerentanan; (ii) mengetahui aspek hukum yang 

berkaitan dengan bencana; (iii) mengetahui, menganalisis dan mengevaluasi aspek 

perubahan iklim terhadap bencana serta strategi menghadapinya; (iv) mengetahui 

metode/alat analisis dan mengevaluasi risiko bencana; (v) mengetahui konsep dan 

penerapan pembangunan partisipatif masyarakat untuk mengurangi risiko bencana; (vi) 
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mengetahui dan merencanakan pengelolaan infratruktur (jalan, jembatan, energi, 

telekomunikasi) perumahan; (vii) mengetahui, merencanakan, dan mengaplikasikan 

tindakan darurat dalam kondisi bencana; (viii) mengetahui, merencanakan, dan 

mengevaluasi sistem penyediaan air bersih dan sanitasi pada kondisi darurat; (ix) 

mengetahui, merencanakan, dan mengaplikasikan proses pemulihan/rehab-rekon; (x) 

mengetahui dan mengaplikasikan GIS untuk manajemen risiko bencana; (xi) mengetahui 

metode penelitian dan mengaplikasikannya pada sebuah laporan dalam  bentuk karya 

ilmiah sebagai proyek akhir/tesis. 

Struktur Program 

Berdasarkan Anon., (2012b), struktur program terdiri dari tiga komponen utama: (i) 

kuliah/seminar, (ii) studi lapangan dan (iii) proyek akhir/tesis. Para pakar perguruan 

tinggi, professional, dan birokrasi dari berbagai disiplin ilmu akan hadir dalam kuliah dan 

seminar. Kunjungan lapangan akan diatur untuk daerah relevan yang rawan bencana dan 

proyek manajemen bencana dimana peserta didik akan mempersiapkan laporan sebagai 

bagian dari program studi lapangan. Sebelum mengakhir studi, setiap peserta akan 

menyusun proyek akhir/tesis secara independen di bawah bimbingan 

fasilitator/dosen/pakar yang relevan, serta disajikan dalam kaedah ilmiah dan diajukan 

sebagai hasil penelitian (tesis). 

Metode Pengajaran 

Metode pembelajaran dilakukan dengan metode interaktif dan eksploratif melalui paparan 

(ceramah), diskusi atau berdebat dalam koridor akademik, seminar, studi kasus, workshop, 

kerja kelompok dengan memanfaatkan fasilitas multi-media yang ada. Selain itu peserta 

akan berusaha untuk mempromosikan refleksi diri, peer-kelompok diskusi dan interaksi 

dengan tutor/dosen/pakar. Partisipasi aktif peserta akan diberikan prioritas tinggi.  

Waktu Pelaksanaan Program 

Program ini ditawarkan dalam 4 semester dengan memungkinkan peserta didik 

menyelesaikan studi dalam waktu 3 semester. 

Kurikulum  

Kurikulum program ini disusun dalam kompetensi utama dan kompetensi pendukung yang 

diterjemahkan dalam beberapa mata kuliah. Jumlah SKS yang harus ditempuh sebanyak 41 sks. 

Jumlah SKS tersebut terdistribusi dalam mata kuliah sebagaimana ditunjukan pada tabel 1. 

 
Tabel 1: Distribusi mata kuliah dalam kurikulum Manajemen Risiko Bencana [3] 

  

Semester No Mk MATA KULIAH SKS 

I 

1 Dasar Manajemen 3 

2 Geospasial dalam Manajemen Bencana 3 

3 Aspek Hukum  3 

4 Manajemen Insfrastruktur dan Perumahan 3 

  Jumlah 12 

II 

1 Metologi Penelitian 3 

2 Penangulangan Bencana Berbasis Komunitas 3 

3 Manajemen Risiko  3 

4 Manajemen Darurat Bencana dan Pemulihan Dini 3 
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  Jumlah 12 

III 

1 Adaptasi, Mitigasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko 

Bencana 

3 

2 Manajemen Pemulihan/Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3 

3 Penyediaan Air dan Sanitasi dalam Kondisi Darurat 3 

4 Mata kuliah pilihan: 

- Manajemen Sumberdaya (2 sks) 

- Manajemen Pengadaan Material (2 sks) 

- Manajemen Keuangan (2 sks) 

2 

  Jumlah 11 

IV 

1 Tesis terdiri dari: 

6 

 - Seminar Proposal (2 sks) 

 - Seminar Hasil (2 sks) 

 - Ujian (2 sks) 

  Jumlah 6 

  Total 41 

 

 

Fasilitas Pendukung dan Aktivitas yang Telah Dilakukan 

Pusat Studi Bencana dan Pusat Studi Lingkungan merupakan pusat studi yang telah aktif 

melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan bekerjasama 

dengan Program Studi yang ada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung 

Hatta. Rangkaian kegiatan mitigasi bencana telah dilakukan seperti penelitian dan 

perencanaan bangunan tahan gempa, pengendalian pembangunan kota dan kawasan, 

pemanfaatan material lokal dan material sisa, retrofiting, dan perencanaan rumah 

sementara seperti pada tahun 2007 (pasca gempa Singkarak). Pada tahap darurat dan 

pemulihan; melakukan penilaian cepat kerusakan rumah di Kabupaten Agam, Kabupaten 

Tanah Datar, dan Kabupaten Solok; pembuatan rumah transisi (sementara) di Kabupaten 

Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Kegiatan kemahasiswaan juga aktif berperan dalam 

bidang kebencanaan melalui unit kegiatan mahasiswa pramuka, palang merah remaja, 

mapala dan lainnya. Diharapkan pada waktunya akan ditetapkan kampus Proklamator I 

Universitas Bung Hatta menjadi kampus siaga bencana. Beberapa bangunan untuk 

evakuasi telah ada di Yayasan Bung Hatta, diantaranya escape way di gedung 

TK/SD/SMP nomor 32 Al-Azhar dan beberapa gedung di Kampus Proklamator I Ulak 

Karang Padang, dapat dijadikan escape building dengan melakukan perkuatan. Selain itu, 

Kampus ProkIamator II di Air Pacah Padang sudah dimanfaatkan dengan konsep 

pembangunan sebagai green campus. 

Pada tahun 2009 (pasca gempa Sumatera Barat) bersama-sama dengan Universitas 

Andalas dan pemerintah provinsi telah melakukan penilaian cepat kerusakan rumah 

masyarakat dan bangunan umum di Kota Padang. Selain itu juga telah melakukan 

pembuatan rumah contoh (hunian sementara) bagi masyarakat kota Padang dan Kabupaten 

Pariaman (kerjasama dengan PMI), Survei kerusakan perumahan di kota Padang 

(kerjasama dengan Mercy Corp). Pada tahun 2010 telah melakukan pelatihan calon 

fasilitator pendamping masyarakat pascagempa 30 September 2009 (kerjasama dengan 
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BPBD, BNPB, dan PU). Selain itu Pusat Studi Lingkungan aktif di Forum Risiko Bencana 

Sumatera Barat dan menjadi Tim Kerja Adaptasi Perubahan Iklim Sumatera Barat.  

Kerjasama bidang penelitian telah dilakukan kajian sosial terhadap kesiapan masyarakat 

dalam rencana pendirian Tempat Evakuasi Sementara (TES) oleh BNPB di Sumatera 

Barat pada tahun 2012 (Anon., 2013). Lokasi TES dimaksud tersebar di 6 kabupaten dan 

kota yang rawan bencana tsunami. Masyarakat sangat antusias menerima dan membantu 

mendirikan TES serta siap sedia memelihara setelah pembangunan dilakukan dengan 

manajemen yang jelas terhadap operasional TES.  

PENUTUP 

Pendidikan manajemen risiko bencana diperlukan dalam meningkatkan kapasitas 

sumberdaya manusia baik masyarakat maupun pengelola bencana. Universitas Bung Hatta 

merupakan perguruan tinggi ke-2 yang membuka pendidikan kebencanaan di wilayah 

Sumatera setelah Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Program ini terselenggara berkat 

kerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Untuk itu, ucapan terima 

kasih kepada pimpinan BNPB yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk 

melaksanakan program ini di Universitas Bung Hatta, dan kepada masyarakat serta para 

pengelola bencana yang belum sempat mengikuti pendidikan dijenjang pascasarjana 

silakan bergabung dengan Universitas Bung Hatta. 
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ABSTRACT 

A 6.1 Mw earthquake that occurred on July 2, 2013 around Central Aceh District has been 

identified its epicenter far from a long renowned the Sumatran fault. This indicates a new fault 

has caused the earthquake. To verify this indication, macro-seismic survey using Modified 

Mercalli Intensity (MMI) was performed just days after the earthquake. The survey was 

conducted by means of interviews with local community, classifying the shock’s intensity felt 

by the community if no major damages observed. A field investigation was simultaneously 

performed to check the damage levels at buildings around the affected area.  Classification of 

the buildings adopted what has been proposed by Richter (1958). Field data, i.e. coordinates of 

the damaged building and estimated MMI values, were plotted to provide the earthquake 

intensity map (macro-seismic map/isoseismal contour). Based on the survey, it was found that 

the highest intensity reached 9 MMI around Ketol village, while 6 MMI affected buildings 

were located about 7-8 km from the estimated epicenter location. High gradient of the 

earthquake intensity indicates that the hypocenter of the earthquake is located in a rather 

shallow depth. Long contour of the 8-9 MMIs also revealed a new fault segment in 304o of 

strike. USGS released the focal mechanism of earthquake in strike of fault 3040 from north 

direction, with the dip angle about 69o. The pattern of isoseismal contour have a good 

agreement with focal mechanism data that released by USGS. 

Keywords: earthquake, MMI scale, macroseismic, fault.  

ABSTRAK 

Gempa bumi Aceh Tengah terjadi pada tanggal 2 Juli 2013 dengan lokasi episenter yang jauh 

dari patahan Sumatra sehingga mengindikasikan adanya patahan baru yang menjadi penyebab 

gempa bumi tersebut. Untuk membuktikan indikasi tersebut, survei pemetaan makroseismik 

berdasarkan intensitas guncangan gempa bumi MMI (Modified Mercalli Intensity) dilakukan 

beberapa hari setelah gempa bumi terjadi. Metode pengumpulan data makroseismik dilakukan 

dengan cara mewawancara masyarakat apabila di kawasan tersebut tidak ditemukan kerusakan 

bangunan. Investigasi lapangan dilakukan dengan cara pengecekan tingkat kerusakan 

bangunan berdasarkan pengkelasan kualitas bangunan dan tingkat kerusakannya berdasarkan 

standar yang dikeluarkan oleh Richter (1958). Data yang diambil di lapangan berupa koordinat 

dan nilai perkiraan nilai MMI berdasarkan wawancara dan investigasi lapangan yang 

selanjutnya diplotkan dalam bentuk peta kontur sebaran intensitas gempa bumi (peta 

makroseismik). Berdasarkan hasil survei, nilai MMI tertinggi sebesar 9 MMI berada pada 

daerah  Ketol dan 6 MMI berada pada jarak 7-8 km dari pusat kerusakan (9 MMI). Tingginya 

nilai gradien antara 9 MMI dengan 6 MMI ini mengindikasikan bahwa gempa bumi 2 Juli 

2013 tersebut sumbernya dangkal. Kawasan 8-9 MMI membentuk kontur memanjang yang 

diduga sebagai patahan yang belum terpetakan sebelumnya. Patahan tersebut memiliki arah 

jurus 304oN dan bidang kemiringan sebesar 69o. Nilai jurus dan bidang kemiringan patahan 
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tersebut hampir sama nilainya dengan mekanisme fokal yang dikeluarkan USGS (United State 

geological survey) sesaat setelah gempa bumi tersebut terjadi. Untuk memastikan posisi 

patahan yang menjadi sumber gempa bumi 2 Juli 2013 tersebut, perlu dilakukan survey 

geofisika secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan posisi patahan yang tertimbun endapan 

vulkanik muda yang sangat tebal dan tidak nampak berdasarkan analisa foto udara. 

Kata kunci: Gempa Bumi, Skala MMI, dan Pemetaan Makroseismik, Patahan/Sesar 

PENDAHULUAN 

Pemetaan makroseismik merupakan survei mengumpulan data goncangan gempa bumi 

berdasarkan skala intensitas. Skala intensitas merupakan suatu ukuran deskriptif akibat 

goncangan selama gempa bumi terjadi. Skala intensitas ini sangat berbeda dengan skala 

magnitudo yang mana hasil yang didapatkan berdasarkan pengukuran alat seismometer 

sedangkan skala intensitas ini lebih kepada kerusakan yang diakibatkan dan goncangan 

yang dirasakan oleh manusia (Afnimar, 2009).  

Musson (2002), menyatakan bahwa mengumpulan data makroseismik dari sebuah 

kejadian gempa bumi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu dengan menyebarkan 

kuesioner untuk skala MMI (modified mercalli intensity) I – VI dan investigasi langsung 

untuk skala VII – XII. Selain itu, ada cara ketiga untuk pengumpulan data makroseismik 

yaitu dokumen lama untuk kejadian gempa bumi di masa lalu. Namun cara ketiga ini 

membutuhkan ahli sejarah dan seorang ahli kegempaan yang sudah berpengalaman. 

Pada tanggal 2 Juli 2013 terjadi gempa bumi yang menghancurkan beberapa bangunan dan 

menyebabkan tanah longsor di kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Gempa bumi 

tersebut terjadi pada pukul 14:37 wib dengan magnitudo gempa bumi 6,1 Mw (magnitudo 

momen) berada di koordinat 4,698o LU, 96,687o BT pada kedalaman 10 km (USGS, 

2013). Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) juga mencatat episenter 

gempa bumi yang tidak jauh berbeda yang berada pada koordinat 4,7o LU, 96,61o BT pada 

kedalaman 10 km sebagaimana ditunjukkan oleh gambar 1(a). 

Lokasi episenter yang dikeluarkan oleh USGS (United State Geological Survey) dan 

BMKG sangat jauh dari patahan Sumatra yang sudah pernah terpetakan sebelumnya oleh 

Sieh dan Natawidjadja (2000). Jauhnya lokasi efisenter dengan patahan Sumatra yang 

sudah terpetakan sebelumnya menjadi indikasi awal (hipotesa) bahwa gempa bumi 

tersebut tidak bersumber dari patahan Sumatra melainkan ada patahan baru yang belum 

terpetakan sebelumnya. 

Untuk menjawab hipotesa tersebut, maka beberapa hari setelah gempa bumi terjadi, 

dilakukan pemetaan dan pengumpulan data makroseismik untuk menduga posisi patahan 

baru yang menjadi sumber gempa bumi 2 Juli 2013 di kabupaten Aceh Tengah dan 

kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh. 
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Gambar 1. (Color Online) (a) Episenter gempa bumi 2 juli 2013 menurut USGS dan BMKG dan posisi patahan Sumatra 

berdasarkan Sieh dan Natawijaja (2000). 

 (b) Batuan Penyusun kabupaten Bener Meriah dan kabupaten Aceh Tengah 

 (Cameron et. al, 1983) 

 

GEOLOGI LOKASI PENELITIAN 

Pemetaan dan pengumpulan data makroseismik dilakukan beberapa hari setelah gempa 

bumi 2 Juli 2013 terjadi. Pengumpulan data makroseismik dilakukan di 2 (dua) kabupaten 

terdampak yaitu kabupaten Bener Meriah dan kabupaten Aceh Tengah. Di kedua 

kabupaten tersebut, kondisi geologinya cukup komplek.  

Menurut peta geologi yang dibuat oleh Cameron et al (1983), di Kabupaten Bener Meriah 

terdapat gunung Api Bur Ni Telong dan Bur Ni Gerudong sehingga sebagian besar 

kawasan di tersebut terdapat batuan vulkanik seperti andesit, basalt, dan teftra berbutir 

halus dan kasar). Di sisi barat (Lampahan) dan timur (Pondok) gunung api tersebut banyak 

terdapatkan endapan vulkanik muda hasil letusan gunung api yang berumur kuarter. 

Endapan tersebut berupa pasir, tuffa, breksi dan konglomerat yang berumur kuarter. Selain 

endapan vulkanik di Kabupaten Bener Meriah juga terdapat pergunungan yang didominasi 

oleh batuan metamorf yang terbentuk pada masa Paleozoikum zaman Perem  berupa 

Quartzite, Filit, dan Skis yang berada di bagian selatan kabupaten tersebut.  

Di Kabupaten Aceh Tengah, kondisi geologinya hampir sama kompleknya dengan 

Kabupaten Bener Meriah. Di sisi barat Danau Lut Tawar, terdapat endapan alluvium 

longgokan kipas dan endapan gunung api yang berumur kuarter pada kala Holosen. 

Endapan tersebut terdapat di kecamatan Kebayakan (Kota Takengon), Kecamatan 

Bebesan, Kecamatan Bies dan sebagian Kecamatan Pegasing. Endapan yang berumur 

kuarter holosen masuk dalam kategori endapan muda menurut umur geologi dan mudah 

lepas serta lunak. Selain endapan muda yang terdapat di 4 (empat) kecamatan di tersebut, 

Aceh Tengah 

Bener Meriah 

(a) (b) 
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di Sekitar Kecamatan Ketol dan Silih Nara, terdapat juga endapan hasil letusan gunung api 

purba berupa pasir, tufa, breksia dan konglomerat yang berumur kuarter. Endapan yang 

berumur kuarter ini mengindikasi bahwa endapan tersebut masih muda, mudah lepas dan 

lunak. Batuan tertua yang terdapat di Kabupaten Aceh terbentuk pada masa Paleozoikum 

zaman Karbon akhir. Batuan tersebut membentuk perbukitan sisi paling Selatan kabupaten 

Aceh Tengah dan termasuk batuan Metamorf yang terdiri dari batuan Quartzite, Filit, dan 

Skis. Kondisi geologi atau batuan penyusun kedua kabupaten tersebut dapat dilihat pada 

gambar 1(b). 

METODE PENELITIAN 

Metode pemetaan dan pengumpulan data makroseismik dilakukan dengan teknik 

wawancara dan investigasi langsung terhadap kerusakan bangunan. Skala MMI yang 

digunakan adalah skala MMI yang sudah dimodifikasi oleh Richter (1958) dan Musson 

(2002). Teknik wawancara dilakukan karena setelah kejadian gempa bumi masyarakat 

setempat sedang berkabung dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan penyebaran 

kuesioner. Teknik wawancara menjadi pilihan paling efisien untuk mendapatkan skala 

intensitas gempa bumi yang kurang dari VI MMI. Untuk mendapatkan nilai Intensitas 

gempa bumi kurang dari VI MMI tidak bisa dilakukan dengan investigasi bangunan 

karena skala di bawah VI MMI tidak ada kerusakan bangunan. 

Menurut Musson (2002); Afnimar (2009), pertanyaan kuesioner makroseismik harus 

dibuat semudah mungkin sehingga masyarakat mudah memahaminya. Dikarenakan dalam 

penelitian ini tidak menyebarkan kuesioner melainkan melalui teknik wawancara maka 

pertanyaan dalam proses wawancara harus dibuat semudah mungkin dan ada pertanyaan 

kunci yang harus dijawab oleh masyarakat supaya tujuan dari survei ini tercapai. 

Pertanyaan kuncinya antara lain; 1). Ketika gempa bumi terjadi, bapak/ibu berada 

dimana?, 2). Ketika gempa bumi terjadi, bapak/ibu sedang melakukan apa? (berjalan, 

duduk, tidur, dll), 3). Apabila bapak/ibu sedang tidur, apakah gempa bumi tersebut akan 

membangunkan bapak/ibu dari tidur?, 4). Apabila bapak/ibu sedang berjalan, apa gempa 

bumi membuat bapak/ibu sudah berjalan?, 5). Seperti apa kondisi perabotan rumah tangga 

bapak/ibu ketika gempa bumi terjadi?. Ke-5 (lima) pertanyaan tersebut akan memberikan 

gambaran skala intensitas MMI di tempat wawancara dilakukan. 

Untuk skala MMI di atas VII, investigasi kerusakan bangunan dilakukan secara 

menyeluruh. Investigasi kerusakan bangunan menggunakan skala MMI yang dimodifikasi 

oleh oleh Richter (1958) dan Musson (2002). Dalam Skala MMI tersebut terdapat 

pengkelasan kualitas bangunan dan tingkat kerusakan bangunan yang dihubungkan dengan 

skala intensitas MMI. Dalam investigasi ini dibutuhkan ahli teknik sipil bidang struktur 

bangunan untuk melihat kelas bangunan dan tingkat kerusakannya. 

Data MMI dan koordinat lokasi yang didapatkan dari wawancara dan investigasi 

kerusakan bangunan selanjutnya diplotkan dalam peta untuk dilakukan interpolasi 

menggunakan software ArcGis untuk mendapatkan peta kontur Isoseismal. Selain itu, ada 

beberapa data sintentik yang digunakan dengan skala MMI terkecil 4 MMI di sekitar 

kawasan penelitian. Penggunaan data sintetik dilakukan karena kawasan tersebut berada di 

hutan dan tidak memungkinkan dilakukan survei. Dasar pemilihan MMI data sintetik 

berdasarkan degradasi nilai MMI terdekat dan berdasarkan peta Shake Map yang dikeluar 

oleh USGS. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software ArcGis, didapatkan nilai MMI 

tertinggi (8-9 MMI) berada pada kawasan kecamatan Ketol, Kute Panang, Bebesan dan 

Kebayakan kabupaten Aceh Tengah. Nilai intensitas gempa bumi 9 terjadi di sekitar 

batuan lunak berupa pasir, tuffa, breksi dan konglomerat yang terdapat di kecamatan 

Ketol. Investigasi langsung menemukan bangunan SD Negeri 3 Ketol yang memiliki 

kualitas bangunan Tipe B atau Mansory B mengalami kerusakan serius. Bangunan 

Mansory B adalah bangunan yang dikerjakan dengan pemakaian semen yang bagus, 

pemakaian struktur bertulang tapi tidak dirancang secara rinci untuk tahan terhadap gaya 

lateral (Richter, 1958; Musson, 2002; Afnimar, 2009). 

Berdasarkan hasil pengamatan didapatkan juga bahwa rata-rata bangunan masyarakat yang 

mengalami kerusakan karena dibangun dengan struktur bangunan yang kurang bagus. 

Hampir semua bangunan masyarakat di tempat tersebut masuk dalam kategori tipe 

bangunan Mansory C dan D. Tipe bangunan Mansory C dibangun dengan adukan semen 

biasa, tidak ada beton bertulang dan rancangan untuk melawan gaya horizontal dan tipe 

bangunan Mansory D dibangun dengan material lemah, pemakaian adukan semen yang 

buruk dan cara pengerjaan dengan standar lemah (Richter, 1958; Musson, 2002; Afnimar, 

2009). Contoh kerusakan bangunan akibat gempa bumi dan perkiraan nilai MMI-nya 

dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

   

Gambar 2. (Color Onlline) Kerusakan bangunan akibat gempa bumi 2 Juli 2013 di Kabupaten Aceh Tengah dan 

Kabupaten Bener Meriah. 

a). Tipe bangunan Mansory B yang rusak serius (SD N 3 Ketol), perkiraan 9 MMI. 

b). Tipe bangunan Mansory B yang rusak ringan, perkiraan 7 MMI 

c). Tipe bangunan Mansory C yang rusak serius, perkiraan 8 MMI 

Kerusakan paling parah terjadi di batuan lunak, hal ini dikarenakan batuan lunak 

memperkuat guncangan gempa bumi berupa efek amplifikasi karena adanya resonansi 

gelombang gempa bumi. Faktor lapisan lunak ini diperkirakan juga yang menyebabkan 

kuatnya guncangan gempa bumi tersebut. Namun demikian, nilai intensitas atau kuatnya 

guncangan yang terjadi akibat gempa bumi 2 Juli 2013 berdasarkan pemetaan 

makroseismik menunjukkan pola memanjang. Ada kawasan lapisan lunak di bagian 

Selatan dengan intensitas gempa bumi skala kecil atau 6 MMI. Hal ini menjadi indikasi 

awal bahwa pola memanjang kontur isoseismal tersebut menunjukkan sumber gempa 

bumi baru atau patahan baru yang belum terpetakan sebelumnya.  

Hasil pemetaan makroseismik berupa peta isoseismal dapat dilihat pada gambar 3. Pada 

gambar terlihat pola memanjang kontur isoseismal yang menerus dari episenter gempa 

bumi sampai ke kota Takengon. Di kota Takengon juga ditemukan bangunan dengan tipe 

(a) (b) (c) 
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Mansory B mengalami kerusakan serius. Hal lain yang menjadi indikasi bahwa pola 

kontur memanjang isoseismal tersebut sebagai sumber gempa bumi adalah samanya arah 

jurus (strike) pola kontur dengan arah jurus mekanisme fokal yang dikeluarkan oleh 

USGS. USGS beberapa menit setelah gempa bumi mengeluarkan mekanisme fokal 

sumber gempa bumi dengan arah jurus 304o N dan bidang kemiringan 69o berupa patahan 

geser. Berdasarkan analisa tersebut maka dapat dikatakan bahwa patahan baru yang 

menjadi sumber gempa bumi Takengon tersebut memiliki arah Barat Laut – Tenggara. Sri 

Hidayati, dkk (2014) juga menyimpulkan bahwa sumber gempa bumi tersebut berasal dari 

patahan yang berarah Barat Laut – Tenggara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. (Color Online) Peta Isoseismal hasil berdasarkan data makroseismik dan Mekanisme fokal sumber gempa 
bumi 2 Juli 2013 yang dikeluarkan USGS 

KESIMPULAN 

Survei makroseismik merupakan survei skala intensitas gempa bumi berdasarkan persepsi 

manusia dan tingkat kerusakan bangunan. Nilai intensitas MMI tertinggi akibat gempa 

bumi 2 Juli 2013 sebesar 9 MMI yang polanya membentuk garis lurus dari Kecamatan 

Ketol sampai ke Kota Takengon. Pola kerusakan yang lurus ditunjukkan oleh peta 

Isoseismal yang menjadi indikasi adanya patahan baru yang belum terpetakan sebelum. 

Arah jurus patahan tersebut sama dengan arah jurus mekanisme fokal yang dikeluarkan 

oleh USGS dengan kedudukan jurus 304o N dan bidang kemiringan 69o. Untuk 

membuktikan dan memperkuat hasil penelitian ini, perlu dilakukan survei geofisika secara 

menyeluruh terutama metode gaya berat (graviti) untuk memetakan struktur geologi 

bawah permukaan. Hal ini dikarenakan posisi patahan yang tertimbun endapan vulkanik 

muda yang sangat tebal dan tidak nampak berdasarkan analisa foto udara. 

Bangunan tipe C yang rusak  (MMI 8) 

Mekanisme fokal gempa bumi 

2 Juli 2013 
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ABSTRACT 

Northern part of Bird’s Head Papua has created the most disastrous coastal and fishery area by the 

nail of tropical cyclones and typhoons originating from the Pacific Ocean and associated with the 

storm surge and heavy rainfall. During the past 91 years (1945-2013), Joint Typhoon Warning 

Center (JTWC) was observed 1,471 events from deep depression (tropical storm) up to super 

cyclonic storm (tropical cyclone category 5) with average 16 storms per year. This condition is 

strengthening storm surge and heavy rainfall along the Bird’s Head Papua coast. Consequently, the 

storm surge and heavy rainfall are the key factor for the reduction of fish distribution and 

productivity. Therefore, it is critical to find the mitigation technology to adaptive climate change 

and vulnerability. In this study, numerical simulations are performed to validate the storm surge and 

heavy rainfall induced by the Noul and Dolphin typhoon using an atmosphere-waves-ocean 

integrated modelling system. Then, rumpon (FADs, Fish Aggregating Devices) modified 

technology are introduced to mitigate the extreme climate condition. Early stage of rumpon 

experiments are performed to increase the catchment of fish during the typhoon time and created as 

a model of Fishery Disaster Resilient in the Bird’s Head Papua. 

Keywords: typhoon, storm surge, heavy rainfall, rumpon, Bird’s Head Papua 

ABSTRAK 

Bagian utara Kepala Burung Papua telah mengkondisikan wilayah pesisir dan perikanan menjadi 

rentan terhadap dampak ekor dari siklon tropis dan topan yang berasal dari Samudera Pasifik yang 

berkaitan erat dengan gelombang badai dan hujan deras. Selama kurun waktu 91 tahun terakhir 

(1945-2013), Pusat Peringatan Topan Bersama (Joint Typhoon Warning Centre, JTWC) di wilayah 

Pasifik telah mengamati 1.471 kejadian badai tropis hingga badai super siklon (kategori 5) dengan 

rata-rata 16 badai per tahun. Kondisi ini memperkuat gelombang badai dan hujan lebat di sepanjang 

pantai utara Kepala Burung Papua. Akibatnya, gelombang badai dan hujan lebat adalah faktor kunci 

untuk pengurangan distribusi ikan dan produktivitas. Oleh karena itu, sangat penting untuk 

menemukan teknologi mitigasi perubahan iklim adaptif dan kerentanan. Dalam penelitian ini, 

simulasi numerik dilakukan untuk memvalidasi gelombang badai dan hujan deras yang disebabkan 

oleh badai Noul dan Dolphin dengan menggunakan pemodelan sistem yang terintegrasi dari 

atmosfer-gelombang-laut. Kemudian, rumpon teknologi modifikasi diperkenalkan untuk 

mengurangi kondisi iklim yang ekstrim. Tahap awal percobaan rumpon menunjukkan peningkatan 

tangkapan ikan selama waktu badai dan selanjutnya digunakan sebagai model “Ketahanan Bencana 

Perikanan” di Kepala Burung Papua. 

Kata kunci: badai, badai gelombang, hujan deras, rumpon, Kepala Burung Papua 
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PENDAHULUAN 

Ekor badai dari siklon tropis yang terjadi di Laut Pasifik memberikan salah satu dampak 

negatif terhadap sektor perikanan di Kepala Burung Papua Barat, terutama dari kenaikan 

permukaan laut. Dengan demikian, nelayan mengalami kendala penangkapan ikan dalam 

periode tertentu selama ekor badai melintasi areal di Kepala Burung Papua Barat.  

Di sisi lain, penyebaran ikan tuna dan ikan komersial sangat potensial di Pantai Utara 

Papua (samudera Pasifik) dengan kontribusi 65% - 75% dari produksi Skipjack 

(Katsuwonus pelamis) di dunia (Miyake et al., 2004 ; Lewis dan Williams, 2001). Oleh 

karena itu, jika terjadi siklon tropis tersebut maka akan mengakibatkan terjadinya 

penurunan produksi ikan. 

Telah banyak dilakukan penelitian untuk menentukan daerah penangkapan ikan (fishing 

ground) berdasarkan parameter oseanografi dan lainnya dalam rangka peningkatan 

produksi ikan. Supangat & Ningsih (2004) melakukan kajian model pergerakan kolom air 

hangat di Indonesia untuk menentukan lokasi penangkapan tuna yang berpedoman pada 

parameter SPL. Kemudian, Kunarso et al. (2005 dan 2008), dan Zainuddin (2011) 

menambah beberapa parameter oseanografi lainnya, yaitu upwelling, citra MODIS dari 

satelit Aqua dan Terra yang meliputi data suhu dan khlorofil-a, dan data satelit NOAA 

yang berupa distribusi SPL untuk penentuan fishing ground potensial ikan tuna di 

Indonesia. Siregar & Waas (2006) menggunakan data multi-sensor satellite 

(NOAA/AVHRR, Seawifs and Topex Poisedon) untuk mengkaji parameter SPL, 

khlorofil-a, dan kecepatan arus.  

Lebih lanjut, penelitian tersebut belum memperhatikan kondisi ekstrim dari Laut Pasifik 

yang melanda kawasan Kepala Burung Papua Barat. Ditambah lagi belum memperhatikan 

upgrade faktor teknologi yang membantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, yang 

dikenal dengan rumpon. Rumpon yang diketemukan masih bersifat tradisional dengan 

memanfaatkan pelampung dengan tali sampai pada kedalaman 200 m yang dimaksudkan 

agar ikan-ikan kecil dan plankton berkumpul di sekitar rumpon dan merupakan sumber 

makanan bagi ikan besar, termasuk ikan tuna. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini juga dilakukan modifikasi rumpon sehingga nelayan 

bisa beradaptasi terhadap kondisi ekstrim dari lintasan ekor badai. Dengan demikian 

diharapkan terjadinya peningkatan potensi penangkapan ikan pada saat kondisi ekstrim. 

Tujuan dari penelitian adalah informasi kondisi ektrim super siklon tropis Noul (3 – 12 

Mei 2015) yang mempengaruhi kondisi meteorologi dan oseanografi, terutama ketinggian 

permukaan laut akibat gelombang dari kejadian tersebut. Adapun prediksi ketinggian 

permukaan laut dengan menggunakan model WRF (Weather Research and Forcasting) 

dan SWAN (Simulating Wave Nearshore). Selanjutnya, kondisi ekstrim tersebut dikaitkan 

dengan produksi penangkapan ikan tuna dengan menggunakan teknologi rumpon 

tradisional dan modifikasi. 

METODOLOGI 

Waktu dan Tempat 

Kondisi ekstrim yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah menggunakan  

waktu terjadinya lintasan badai super siklon tropis (V) Noul, yang berlangsung dari 

tanggal 03 – 12 Mei 2015. Adapun lokasi penelitian difokuskan pada daerah Kepala 

Burung Papua Barat dengan lokasi detail dapat dilihat pada domain model (Gambar 1).   



Pengelolaan Resiko Bencana … Halaman 23 

 

 
METODE ANALISIS 

Analisis simulasi yang digunakan merupakan perpaduan dari model WRF (Weather 

Research and Forecasting, V.3.2) (Skamarock et al., 2008) untuk memprediksi kondisi 

atmosfer dan SWAN (Simulating Wave Nearshore, v.40.51) (Delft University of 

teknologi, 2006) untuk memprediksi gelombang. 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan 2 domain dengan (x, y, z) resolusi 27 dan 9 

km (Gambar 1). Adapun input yang diperlukan dalam model WRF adalah kondisi batas 

awal dan lateral setiap enam jam menggunakan NCEP FNL data dengan resolusi tekanan 

dan fisik permukaan sebesar 1,0o. Teknik FDDA (Four-Dimensional Data Assimilation) 

juga digunakan untuk semua domain dengan memperhatikan faktor angin, suhu, dan 

pencampuran rasio.  

 

 
 

Gambar 1.(Color Online) Domain simulasi model WRF 

 

Model SWAN diterapkan pada super siklon tropis Noul diinduksi dari simulasi gelombang 

badai untuk periode yang sama dengan konfigurasi nesting dari kedua domain model 

WRF. Faktor angin dalam model WRF digunakan sebagai tenaga penggerak dalam 

menjalankan model SWAN. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gangguan Atmosfir 

Kondisi lintasan badai super siklon tropis Noul (7 Mei 2015, 0 UTC + 9 jam WIT) pada 

saat melintasi Kepala Burung Papua Barat dapat dilihat pada Gambar 2. Adapun kecepatan 

angin yang terjadi pada pusaran badai mencapai 90 knot (46,3 m/s) pada titik koordinat 

latitude 10,60o N dan longitude 134,20o E.  Pusaran badai tersebut mencapai di bawah 

lintang 5o N dan daerah Kepala Burung Papua Barat masih merasakan dampak ekor badai 

tersebut, dengan kisaran angin mencapai 8 -10 m/s. Untuk selanjutnya, kecepatan angin ini 

digunakan sebagai input kondisi untuk model SWAN untuk melihat ketinggian permukaan 

laut.   

Badai tersebut tercipta karena suhu permukaan laut (SPL) pada daerah badai lebih hangat 

dan terjadi perbedaan yang drastis dengan areal di sekitar nya sebesar  5o dan demikian 
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juga terjadi perbedaan nyata antara tekanan di pusaran badai yang lebih rendah dengan 

sekitarnya. 

Gelombang dan Tinggi Permukaan Laut 

Hasil simulasi model SWAN dapat dilihat pada Gambar 3. Adapun ketinggian permukaan 

laut karena adanya faktor eksternal dari pengaruh angin akibat ekor super siklon tropis 

pada wilayah Kepala Burung Papua Barat adalah sebesar 0,40 m. Wilayah tersebut juga 

merupakan batas 30 mil penangkapan ikan tuna di sepanjang Kepala Burung. Hal tersebut 

akan mempengaruhi penurunan produksi penangkapan ikan tuna yang disebabkan nelayan 

tidak akan turun ke laut dengan kondisi yang tidak menguntungkan.   

 

 

Gambar 2.(Color Online)  Kecepatan angin dan suhu pada kondisi super siklon tropis Noul 
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Gambar 3. (Color Online) Ketinggian permukaan laut pada kondisi super siklon tropis Noul 

 

Rumpon  

Nelayan dengan menggunakan rumpon tradisional (Gambar 4.a.) akan mengalami 

kesulitan untuk menghadapi situasi kondisi ekstrim seperti contoh kasus super siklon 

tropis Noul dengan adanya kenaikan permukaan laut dan kecepatan angin. Namun dengan 

menggunakan rumpon modifikasi (Gambar 4.b.) maka para nelayan bisa teduh sementara 

dari kondisi yang tidak menguntungkan. Setelah itu, nelayan dapat melanjutkan kegiatan 

rutinnya pada saat kondisi yang memungkinkan. 

Produksi penangkapan ikan tuna dengan uji coba produksi rumpon modifikasi pada bulan 

Mei dengan adanya kondisi super siklon tropis Noul sebesar 2,3 – 3,2 ton. Dengan 

demikian rumpon modifikasi dapat meningkatkan produksi tangkapan ikan tuna selama 

kondisi ekstrim di wilayah Kepala Burung Papua Barat. Jika dibandingkan bulan April 

yang relatif tidak terjadi gangguan di laut maka pada bulan Mei terjadi penurunan 

produksi sebesar 30 – 35% (Tabel 1). 

 



Pengelolaan Resiko Bencana … Halaman 26 

 

 

Gambar 4.(Color Online)  (a) Rumpon tradisional dan (b) rumpon modifikasi 

 

Tabel 2. Produksi penangkapan ikan tuna dengan rumpon modifikasi 

 

No Ukuran 

(Kg) 

Produksi (Kg) Total 

April Mei Juni     

    R-1 R- 2 R-1 R-2 R-1 R-2 R-1 R-2 

1. 1-5 735 1.255   1.150 545 857 1.280 3.262 

2. 6-10     657     787 657 787 

3. 11-15         950   950   

4. 16-20 1.620 1.958 980 1.360     2.600 3.318 

5. 21-25         545 765 545 765 

6. 26-30                 

7. 30-35 675 1.056 437 656     1.112 1712 

8. 36-40                 

9. 41-45                 

10. 50-55     254     355 254 355 

11. 56-60 330 575     254 465 584   

Total 3.360 4.844 2.328 3.166 2.294 3.229 7.984 11.239 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Ekor badai dari kondisi ekstrim dari siklon tropis dari Laut Pasifik akan sering melanda 

kawasan Kepala Burung Papua Barat. Contoh kasus badai super siklon tropis (V) Noul 

digunakan untuk memprediksi gangguan kondisi ekstrim dari aspek meteorologis dan 

oseanografis. 

Model WRF menunjukkan bahwa gangguan aspek meteorologis yang dominan 

mempengaruhi sektor perikanan adalah kondisi kecepatan angin. Pada saat terjadinya 

badai Noul tersebut, ekor badai masih mencapai kecepatan angin sebesar 8 – 10 m/s di 

daerah penangkapan ikan tuna di Kepala Burung Papua Barat. Model SWAN 

menunjukkan bahwa ketinggian permukaan laut pada wilayah penangkapan ikan tuna 

mencapai 0.4 m. Kondisi ekstrim tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan 

penangkapan ikan tuna oleh nelayan yang masih menerapkan rumpon tradisional. 

Modifikasi rumpon yang dikembangkan terbukti dapat meningkatkan produksi 

penangkapan ikan tuna. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai model pengelolaan resiko 

bencana di sektor perikanan pada kondisi esktrim. 

Saran 

Diperlukan perhitungan dengan menggunakan model POM (Princeton Ocean Model) 

untuk simulasi penambahan kenaikan permukaan laut akibat dari kondisi pasang surut. 

Dan juga diperlukan pengumpulan berkelanjutan data produksi penangkapan ikan dengan 

menggunakan rumpon modifikasi pada saat terjadinya kondisi ekstrim.  
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ABSTRAK 

Pengaruh perubahan iklim terhadap berbagai kejadian bencana hidrologis adalah curah hujan. Saat ini 

pola hujan musiman di Indonesia telah bergeser sehingga di wilayah selatan pada musim hujan curah 

hujan meningkat, sementara curah hujan musim  kemarau di wilayah utara turun. Kondisi fisik Pulau 

Ambon mengindikasikan bahwa pulau ini rentan terhadap bencana alam, dan tercatat beberapa tahun 

terakhir ini akibat perubahan iklim yang berdampak pada perubahan pola curah hujan yang tidak 

menentu dan dengan intensitas yang tinggi menyebabkan kejadian bencana hidrologis seperti longsor 

dan banjir. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Survei. Tahapan penelitian 

mencakup pegumpulan data sekunder, pembuatan peta lokasi kejadian, penggunaan lahan, dan peta 

kekritisan lahan, penelitian lapangan, analisis, remapping  dan penyusunan  laporan. Beberapa faktor 

yang menyebabkan kejadian banjir bandang Wae Ela adalah perubahan pola curah hujan, 

terbentuknya bendungan atau dam alami, akibata gempa yang menyebabkan patahan (kontak 

lithology) dan terjadilah longsor pada bukit sebelah kiri,  Kondisi kekritisan lahan di DAS Wae Ela 

yang tidak kritis sampai potensial kritis cukup dominan pada  kawasan dekat permukiman penduduk. 

Faktor yang sangat menentukan terjadinya luapan air bendung wae ela adalah intensitas dan volume 

curah hujan yang turun selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 23, 24 dan 25 Juli 2013. Berdasarkan 

hasil perhitungan, ternyata jumlah volume curah hujan yang jatuh dari atmosfer menimpa sub DAS 

Wae Ela adalah sebesar 5,4 miliyar liter air atau setara dengan 281,7 juta gallon air yang jatuh dari 

atmosfer ke bumi.  Faktor alih fungsi lahan merupakan faktor yang turut menentukan terjadinya 

kerusakan wilayah disekitar DAS, terutama di wilayah kontak lithology (patahan). Lahan secara 

alami berubah fungsi dari hutan menjadi lahan yang terdegradasi, akibatnya lahan tersebut dapat 

menjadi sumber gerakan massa tanah oleh media alami terutama air hujan di DAS, maupun luapan air 

bendung Wae Ela. 

Kata Kunci: Pola, Cuirah Hujan, Banjir Bandang 

PENDAHULUAN 

Iklim selalu berubah menurut ruang dan waktu. Dalam skala waktu perubahan iklim akan 

membentuk pola atau siklus tertentu, baik harian, musiman, tahunan maupun siklus 

beberapa tahunan. Selain perubahan yang berpola siklus, aktivitas manusia menyebabkan 

pola iklim berubah secara berlanjutan, baik dalam skala global maupun skala lokal 

(Irianto, 2003).  

Pengaruh perubahan iklim terhadap berbagai kejadian bencana hidrologis adalah curah 

hujan. Saat ini pola hujan musiman di Indonesia telah bergeser sehingga di wilayah selatan 

pada musim hujan curah hujan meningkat, sementara curah hujan musim  kemarau di 

wilayah utara turun. Sekali pun demikian,  akibat perubahan iklim yang terus berlanjut, 

diperkirakan Indonesia akan mengalami peningkatan curah hujan sebesar 2% hingga 3% 

mailto:Rafael_osok@yahoo.com
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per tahun. Di masa mendatang diperkirakan musim hujan lebih singkat namun lebih lebat 

(Gambar 1),  sehingga risiko kekeringan, banjir dan erosi meningkat secara signifikan.. 

Bencana longsor juga kemungkinan meningkat jumlahnya, sejalan dengan meningkatnya 

erosi, curah hujan dan limpasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. (Color Online) Prediksi Pergeseran Pola Curah Hujan  Indonesia 

Karena Perubahan Iklim (UNDP, 2007) 

 

Pulau Ambon merupakan salah satu pulau di Provinsi Maluku yang termasuk kategori 

pulau kecil dengan luas wilayah 377 km2. memiliki keanekaragaman bentanglahan bukit, 

gunung berapi yang tua, pegunungan denudasional, dan banyak terdapat dataran alluvium 

tetapi wilayahnya tidak terlalu luas dibanding bentanglahan lainnya (Monk, 1997). 

Kondisi fisik ini mengindikasikan bahwa pulau ini rentan terhadap bencana alam, dan 

tercatat beberapa tahun terakhir ini akibat perubahan iklim yang berdampak pada 

perubahan pola curah hujan yang tidak menentu dan dengan intensitas yang tinggi 

menyebabkan kejadian bencana hidrologis seperti longsor dan banjir. Salah satu kejadian 

dengan luasan dan kerugian material yang cukup besar di Pulau Ambon pada tahun 2013 

adalah banjir bandang di DAS Wae Ela. Apakah kejadian ini sebagai akibat perubahan 

pola curah hujan yang terjadi akhir-akhir ini di Pulau Ambon, penelitian ini mencoba 

membuktikannya dengan menganalisis data curah hujan dan kondisi wilayah kejadian. 

Tujuan penelitian ini adalah mengatahui kondisi wilayah dan pengaruh perubahan pola 

curah hujan terhadap kejdian banjir bandang di DAS Wae Ela. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan melalui analisis exploratit dari data iklim dan cuaca, dan         

dengan menggunakan metode Survei untguk kondisi lapangan. Alat dan bahan yang 

dibutuhkan berupa GPS, software GIS dan perangklat pengolahannya, kamera, data iklim 

dari Stasiun BMKG Lanud Pattimura Laha Ambon, dan data statistik Kabupaten Maluku 

Tengah dalam angka tahun 2012. Tahapan penelitian mencakup pegumpulan data 

sekunder, pembuatan peta lokasi kejadian, penggunaan lahan, dan peta kekritisan lahan, 

penelitian lapangan, analisis, remapping  dan penyusunan  laporan. 

Perubahan pola curah hujan dilakukan dengan menganalisis data curah hujan rata-rata 

bulanan selama 12 tahun dari tahun 2001-2013. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Wilayah DAS Wae Ela 
a. Letak dan Luas 

Daerah aliran sungai Wae Ela, terletak di sebelah utara barat Pulau Ambon, yaitu pada 

Desa Negeri Lima, Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku, 

dengan luas 1538,497 ha atau 15,38 km2, dan merupakan DAS Prioritas I.  Secara 

geografis terletak pada 03°39'11,48" LS - 03°38'41,5" LS dan 127°59'3,3" BT - 

127°57'53,8" BT.  Berdasarkan kriteria, ukuran DAS, maka DAS ini termasuk dalam 

kategori DAS kecil karena luasannya     < 10.000 ha (Gambar 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.  (Color Online) Peta Lokasi DAS/Dam Alam Wae Ela 

b. Terbentuknya Bendungan/Dam Alami Wae Ela 

Terbentuknya bendungan atau dam alami, dimulai dari terjadinya longsor dari wilayah 

kontak lithology (patahan) di bentangan gunung sebelah kiri, disekitar percabangan sungai 

di bagian hulu DAS pada tanggal 13 Juli 2012. Material longsoran yang terdapat batuan 

dan bahan tanah tersebut  tertimbun dan menutupi jalur sungai utama yang diperkirakan 

sepanjang hampir 1 km, dengan ketebalan kurang lebih 100 m dari pinggir bendungan, 

sehingga menghalangi aliran air dan lama-kelamaan akan membentuk bendungan  alami 

atau dam alami (Gambar 3).  Letak geografi bendungan  atau dam alami tersebut adalah 03 

39’10,3” LS dan 127 59’06,1” BT.  Lebar bentangan bendungan alam Wae Ela sekitar 243 

m dengan panjang bendungan kurang lebih 1000 m, sehingga luas bendungan adalah 24,3 

ha atau 0,243 km2. Kedalaman bendungan alam Wae Ela dari hasil pengukuran elevasi 

dengan GPS tersebut saat peninjauan sekitar 87 m berdasarkan perbedaan elevasi antara 

elevasi dasar sungai awal 73 m dpl, dan elevasi.permukaan bendung 160 m dpl.  Terdapat 

37 titik rembesan pada timbunan material longsoran. 
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Gambar 2.  Terbentuknya Bendung/Dam Alami Wae Ela 

 

 

 

 
 

Gambar  3.  (Color Online) Proses terbentuknya Danau dan Dam Alami Wae Ela 

 
 

c. Penggunaan Lahan dan Fungsi Kawasan 

Penggunaan lahan di kawasan DAS Wae Ela umumnya masih baik, dimana didominasi 

oleh hutan sekunder dan pertanian lahan kering, pertanian lahan kering bercampur semak, 

kemudian sebagian untuk areal permukiman penduduk Desa Negeri Lima. Sedangkan 

areal semak belukar dijumpai dalam luasan yang sempit.  Pada daerah depresi (cekungan) 

dijumpai juga vegetasi sagu. 

Fungsi kawasan di DAS Wae Ela didominasi oleh kawasan hutan hutan lindung (HL), 

sedangkan fungsi sebagai areal penggunaan lain (APL) memiliki luas yang lebih sempit. 

 
d. Kondisi Kekritisan Lahan  

Kondisi kekritisan lahan di DAS Wae Ela dapat digambarkan sebagai berikut : di bagian 

hulu DAS umumnya didominasi oleh tingkat tidak kritis, sedangkan tingkat agak kritis 

hanya dijumpai sebagian kecil  saja sebagai areal bekas perladangan berpindah oleh 

masyarakat.  Di bagian tengah DAS umumnya tidak kritis. Pada bagian muara yang dekat 

Bukit yang ambruk akibat gempa 

Material longsor yang membendung sungai 

Danau Wae Ela 
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dengan kawasan permukiman penduduk dijumpai areal tidak kritis sampai potensial kritis 

cukup dominan, di samping juga sudah terbentuk lahan kritis sebagai akibat intensifnya 

areal tersebut untuk pertanian dan perkebunan campuran oleh masyarakat.  Secara umum 

tingkat tidak kritis seluas 513,067 ha atau 33,46 %; potensial kritis seluas 48,37 ha atau 

3,15 %; agak kritis 918,23 ha atau 59,88 % dan kritis seluas 53,83 ha atau 3,51 % dari 

total luas DAS Wae Ela. 

e. Iklim (Curah Hujan)  

Berdasarkan data curah hujan dan Stasiun BMKG Lanud Pattimura Laha, maka kondisi 

curah hujan bulanan rata-rata tertinggi di Pulau Ambon termasuk DAS Wae Ela selama 10 

tahun terakhir  adalah pada bulan Juli sebesar 1923,1 mm, dan yang terendah adalah pada 

bulan Oktober sebesar 6,6 mm.  Selanjutnya kondisi curah hujan di Pulau Ambon sejak 

tahun 2001-2013 dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. (Color Online) Curah Hujan Rata-Rata Bulanan dan b. Curah Hujan Total Tahunan 

Analisis Pola Perubahan Curah Hujan 

Berdasarkan data iklim BMKG Lanud Pattimura Laha Ambon sejak tahun 2001-2013 

kondisi curah hujan rata-rata bulanan selalu mengalami perubahan. Tahun 2009 dan 2011 

curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei, tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, dan 

2007 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Juni, tahun 2012, dan 2013 curah hujan 

tertinggi terjadi pada bulan Juli, dan tahun 2008, 2010 curah hujan tertinggi terjadi pada 



Pola Perubahan Curah … Halaman 34 

 

bulan Agustus. Total curah hujan di Pulau Ambon 5 tahun terakhir termasuk dalam 

kategori tinggi sampai sangat tinggi atau sekitar 3000-5000 mm/tahun. Tahun-tahun 

sebelumnya berada pada kategori rendah hingga sedang, itu berarti ada perubahan pola 

hujan yang terjadi di Pulau Ambon yang sangat berpengaruh terhadap kejadian benjana 

hidrogeologis, khususnya yang berdampak besar seperti yang terjadi pada DAS Wae ela 

pada bulan Mei 2013 pas pada kondisi curah hujan tertinggi dalam bulan itu yaitu sebesar 

1923,1 mm. seperti disajikan pada Gambar 5 grafik berikut. 

 

 
                  Gambar  5. (Color Online) Grafik Curah Hujan Harian pada Bulan Juli 2013 

 
Analisis Intensitas dan volume curah hujan 

Faktor yang sangat menentukan terjadinya luapan air bendungan Wwae Ela adalah 

intensitas dan volume curah hujan yang turun selama 3 hari berturut-turut dari tanggal 23, 

24 dan 25 Juli 2013. 

Berdasarkan hasil perhitungan, ternyata jumlah volume curah hujan yang jatuh dari 

atmosfer menimpa sub DAS Wae Ela adalah sebesar 5,4 miliyar liter air atau setara 

dengan 281,7 juta gallon air atau setara juga dengan 1,07 juta tangki mobil air yang jatuh 

dari atmosfer ke bumi.   

Sedangkan hasil analisis curah hujan pada saat terjadinya luapan bendungan/dam Wae Ela 

tanggal 25 Juli 2013, dapat digambarkan sebagai berikut berikut :  

a. Data CH terbesar yaitu tanggal 24 Juli 2013 1 hari sebelum bencana yaitu 169 mm.  

Berdasarkan perhitungan maka jumlah volume curah hujan yang jatuh pada hari itu ke 

seluruh DAS Wae Ela adalah sebesar 2,6 miliyar liter air hujan, atau 2,6 juta m3/hari. 

 Kalau diasumsi bahwa catchment area yang berkontribusi sebagai input air hujan ke 

bendungan alam Wae Ela adalah 1/3 dari wilayah DAS Wae Ela, maka jumlah 

volume air hujan yang masuk melalui catchment area ke bendungan  alam adalah 

sebesar 866.406 m3/hari. 

b.  Hasil pengukuran debit aliran di hulu DAS Wae Ela, dengan menyeberangi bendung 

alam Wae Ela, adalah sebesar 12.445.920 m3/hari. 
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c.  Total volume air yang masuk ke bendungan  alam Wae Ela adalah merupakan 

penjumlahan dari volume curah hujan yang masuk melalui catchment area (sebesar 

866.406 m3/hari) dan debit aliran yang masuk dari hulu DAS (sebesar 12.445.920 

m3/hari), sehingga menghasilkan total air yang masuk sebesar 13.312.326 m3/hari).  

d. Luas bendung alam Wae Ela adalah 243.000 m2, yang didapat dari panjang 

bendungan kurang lebih 1000 m, dan lebar berdasarkan hasil pengukuran 243 m. 

e. Berdasarkan perhitungan volume air yang masuk ke bendungan dan luas bendungan 

alam tersebut, maka angka ketinggian permukaan air yang naik akibat curah hujan 

pada tanggal 24 Juli 2013 adalah sebesar 54,8 m.  Nantinya akan dikurangi dengan 

pipa pembuangan air dari bendungan  ke jalur drainase, serta adanya titik rembesan  

sehingga akan menurunkan angka ketinggian ini, tetapi hasil tersebut sangat 

memberikan gambaran telah terjadinya luapan air dari bendung ke arah bawah lereng 

yang merupakan bencana seperti pada tanggal 25 Juli 2013.   

f. Sedangkan untuk bendungan alam Wae Ela, curah hujan yang jatuh pada 3 hari 

tersebut masing-masing 13,4 juta liter; 41,1 juta liter dan 5,8 juta liter air hujan.   

Sehingga selama 3 hari tersebut total air hujan yang jatuh ke bendungan Wae Ela 

adalah 60,3 juta liter air hujan.  Jumlah air sebanyak itu sangat sangat berpotensi 

untuk menyebabkan luapan air di bandungan alam Wae Ela.  Di samping itu semakin 

tinggi air (h) di bendungan  tersebut akan meningkatkan energi potensial Ep = m.g.h, 

sehingga menyebabkan adanya tekanan fluida pada titik permukaan bidang tanah di 

bendung yang lemah. Akibatnya air terdorong dengan tekanan yang sangat besar dan 

mengakibatkan gaya gerakan massa air ke bagian bawah lereng yang penuh dengan 

timbunan material longsoran.  Air tersebut akan manghancurkan apa saja di bagian 

bawah termasuk permukiman penduduk sekalipun.    

Pergerakan massa air bendungan  Wae Ela tersebut awalnya turut menggerus 

permukaan bahan longsoran yang labil, sehingga material batu-kerikil, pasir debu dan 

liat tersuspensi ikut terbawa ke bagian dataran sungai dan dataran pantai.  Setelah 

berlangsung beberapa saat, kira-kira 2 – 3 jam, maka kecepatan aliran air akan 

berkurang, seiring dengan menurunnya seiring dengan menurunnya permukan air di 

bendung Wae Ela. 

Terjadinya bencana tersebut pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 pukul 11.00 – 13.00 

WIT sebagai akibat meluapnya air Bedungan/DAM alami Wae Ela yang diikuti dengan 

jebolnya bendungan atau dam alami Wae Ela, sehingga mengakibatkan banjir dengan 

debit yang sangat dahsyat yang dikenal sebagai banjir bandang yang menimpa dan 

menghancurkan sebagian kawasan pemukiman penduduk Desa Negeri Lima di Pulau 

Ambon Kecamatan Lei Hitu Barat Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku. 

Alih Fungsi Lahan sebagai Faktor Pendukung  

Faktor alih fungsi lahan merupakan faktor yang turut menentukan terjadinya kerusakan 

wilayah disekitar DAS, terutama di wilayah kontak lithology (patahan). Lahan secara 

alami berubah fungsi dari hutan menjadi lahan yang terdegradasi, akibatnya lahan tersebut 

dapat menjadi sumber gerakan massa tanah oleh media alami terutama air hujan di DAS, 

maupun luapan air bendung Wae Ela. 

Disamping itu, pada daerah dataran aluvial dan dataran pantai sebagai kawasan dataran 

banjir lebih tepatnya sebagai kawasan lindung di luar kawasan hutan, telah dialihfungsikan 
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menjadi areal permukiman penduduk. Akibatnya ketika terjadi luapan air bendung Wae 

Ela, maka air akan mengalir secara alamiah pada kawasan yang merupakan jalurnya secara 

alamiah.  Kita sebagai manusia yang belum menyadari akan fungsi peruntukan lahan yang 

sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi dan perlindungannya.   

KESIMPULAN  

Kondisi wilayah yang ada di lokasi penelitian seperti penggunaan lahan, kondisi kekritisan 

lahan, iklim, dan kejadian gempa menjadi pemicu terhadap kejadian banjir bandang di 

DAS Wae Ela.  

Perubahan pola curah hujan total yang terjadi sejak lima tahun terakhir di Pulau Ambon 

menjadi faktor penting terhadap kejadian Banjir Bandang di DAS Wae Ela. Adanya hujan 

dengan intensitas yang tinggi, titik rembesan air yang keluar dari bendungan, dan 

meluapnya air akibat volume air yang tinggi dan menghasilkan energi potensial yang 

besar,  mendorong air dengan tekanan besar  menyebabkan terjadinya Banjir bandang. 
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ABSTRAK 

Gunung Kelud merupakan salah satu gunung api aktif di Provinsi Jawa Timur. Secara administratif 

termasuk ke dalam 3 kabupaten yaitu Blitar, Kediri dan Malang. Gunung Kelud telah mengalami 31 

kali erupsi sejak tahun 1000 sampai tahun 1990. Erupsi-erupsi tersebut merenggut korban sekitar 

15.000 jiwa. Erupsi tanggal 13 Februari 2014 pukul 22.30 tersebut memuntahkan 150 juta meter 

kubik. Masyarakat berhasil merespon erupsi terbesar sepanjang sejarah tersebut tanpa korban. 

Mengapa masyarakat dan otoritas setempat mempunyai kemampuan merespon, sehingga dapat 

melakukan evakuasi kurang dari 2 jam, sejak pukul 21.15 hingga 22.30? 

Analisis terhadap proses membangun ketangguhan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat telah 

memiliki  unsur utama sistem peringatan dini. Empat unsur tersebut adalah (1) pengetahuan tentang 

risiko, (2) pemantauan dan pelayanan peringatan, (3) penyebarluasan dan komunikasi, (4) 

kemampuan merespon masyarakat. Jangkar Kelud merupakan CBDMO penting di tingkat komuntas 

dalam memenuhi empat unsur tersebut. 

Kata Kunci : Sistem Peringatan Dini Kelut, Erupsi Kelud 2014, Manajemen Bencana Berbasis 

Komunitas (PRBBK) 

ABSTRACT 

Kelud is one of the active volcano in East Java province. Administratively belongs to the 3 districts of 

Blitar, Kediri and Malang. Kelud has experienced 31 times eruptions since the year 1000 to 1990. 

The eruptions are claiming about 15,000 lives. Eruption dated February 13th, 2014 at 22:30 is spewed 

150 million cubic meters. Community managed to respond to the eruption of the largest in the history 

without casualties. Why is community and local authorities have the capacity to respond, so that it 

can evacuate less than 2 hours, from 21.15 until 22:30? 

Analysis of the process of building community resilience shows that the public has had a major 

element of the early warning system. The four elements are (1) knowledge of risk, (2) monitoring and 

warning services, (3) dissemination and communication, (4) the ability to respond to the public. 

Kelud is an important anchor CBDMO in komuntas level in fulfilling the four elements. 

Keywords : Kelut Early Warning System, Kelud 2014 Eruption, Community Based Disaster 

Management (CBDRM) 
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PENDAHULUAN 

Gunung Kelud merupakan salah satu gunung api aktif yang berada di Provinsi Jawa Timur 

yang secara geografis terletak pada posisi 7°56’00” LS dan 112°18’30” dan secara 

administratif termasuk ke dalam 3 Kabupaten kota yaitu Kabupaten Blitar, Kabupaten 

Kediri dan Kabupaten Malang. Sejarah mencatat Gunung Kelud telah mengalami letusan 

sebanyak 31 kali yang di perkirakan erupsi sejak tahun 1000 sampai tahun 1990 yang 

merenggut korban sekitar ±15.000 jiwa. Erupsi tanggal 13 Februari 2014 pukul 22.30 

tersebut memuntahkan 150 juta meter kubik. Masyarakat berhasil merespon erupsi 

terbesar sepanjang sejarah tersebut tanpa korban. Mengapa masyarakat dan otoritas 

setempat mempunyai ketangguhan merespon, dengan dapat melakukan evakuasi kurang 

dari 2 jam, sejak pukul 21.15 hingga 22.30? 

METODE 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memastikan penyebab keberhasilan masyarakat di 

kawasan rawan bencana erupsi G. Kelut dan para pihak lainnya, dalam menerapkan sistem 

peringatan dini berbasis masyarakat, pada erupsi 2014. Penelitian dilakukan dalam bentuk 

pengkajian dokumentatif dan eksploratif atas praktik masyarakat dan para pihak baik 

sebelum dan selama darurat. Pengkajian dokumentatif dilakukan dengan membaca ulang 

dokumen program kegiatan yang bekerja bersama masyarakat di kawasan rawan bencana 

sejak 2007 - 2014. Pengkajian eksploratif dilakukan secara langsung dengan wawancara 

dan kuisioner terhadap 90 responden, mewakili masyarakat di kawasan rawan bencana dan 

anggota tim siaga bencana di Kabupaten Malang, Blitar dan Kediri. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis dalam terhadap proses membangun ketangguhan masyarakat menjukkan bahwa 

semua unsur utama sistem peringatan dini telah dipenuhi oleh masyarakat dan otoritas 

setempat. Empat unsur tersebut adalah (1) pengetahuan tentang risiko, (2) pemantauan dan 

pelayanan peringatan, (3)penyebarluasan dan komunikasi, (4) kemampuan merespon 

masyarakat. BNPB, PVMBG, BPBD Provinsi dan Kabupaten merupakan pemegang 

otoritas penting di tingkat nasional dan daerah. Di tingkat komunitas Jangkar Kelud 

merupakan CBDMO penting yang jarang dibicarakan dalam memenuhi empat unsur 

tersebut.  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Geologi, melalui Pusat 

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merupakan pemegang otoritas 

penting di tingkat nasional. Di daerah otoritas penting ada pada Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Malang, BPBD 

Kabupaten Blitar dan Kebanglinmas Kediri (Saat itu belum ada BPBD). Di tingkat 

komunitas Jangkane Kawula Redi Kelud (Jangkar Kelud) merupakan salah satu Organisasi 

Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas (OPBBM; Community Based Disaster 

Managemnt, CBDMO) penting. Sejak berdiri pada tanggal 9 Agustus 2008, Jangkar Kelut 

bersama Perkumpulan Komunitas Pencinta Alam Pemerhati Lingkungan (KAPPALA) 

Indonesia dan Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta (PSMB UPN) 

memulai menginisiasi berbagai kegiatan Pengelolalan Risiko Bencana Berbasis Komunitas 

(PRBBK) di kawasan G. Kelut.  

Pengetahuan tentang risiko. Pengumpulan data yang sistematis dan asesmen risiko telah 

memastikan bahaya dan kerentanan dikenal dengan baik. Pola dan kecenderungan faktor-

faktor yang mempengaruhi diketahui, serta ketersediaan data dan peta risiko secara luas. 

Pada tahun 2013 BNPB memandatkan PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta menyusun 
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cetak biru rencana penangguangan bencana erupsi gunungapi, dan memasukkan G. Kelud 

sebagai salah satu prioritas penanganan. Badan Geologi, PVMBG selalu melakukan 

pemantauan dan penelitian.  

Di level masyarakat pengkajian risiko dan pengenalan bahaya serta faktor yang 

berpengaruh telah dilakukan sejak tahun 2008. Seri pelatihan manajemen bencana, 

manajemen tanggap darurat, manajemen bencana berbasis sekolah, manajemen bencana 

berbasis masyarakat, pertolongan penderita gawat darurat, lokakarya penyusunan peta 

risiko dan rencana kontijensi telah dilakukan pada perioda waktu Juli 2008 - Mei 2010. 

PVMBG bersama Kappala Indonesia dan PSMB UPN “Veteran” Yogyakarta selalu 

terlibat pada setiap penguatan kapasitas jaringan Jangkar Kelud.  

Seri pelatihan tersebut memastikan dipahami hubungan status gunungapi dan 

kesiapsiagaan masyarakat. Hubungan status gunungapi, rekomendasi PVMBG dan 

kegiatan yang harus dilaksanakan di masyarakat merupakan rumusan yang mulai 

dikembangkan dalam Wajib Latih Penanggulangan Bencana Erupsi Gunungapi di G. 

Merapi  bersama BPPTK (sekarang BPPTKG) bersama Forum Merapi, Paguyuban Siaga 

(PASAG) Merapi, PSMB UPN, Kappala Indonesia. 

Tabel 1: Status Gunungapi & Kesiapsiagaan Masyarakat 

 

Status gunung api Rekomendasi Kegiatan masyarakat 

Normal 

Masyarakat  di KRB I, II, 

dapat melakukan kegiatan sehari-

hari .  

 

Masyarakat di KRB III, dapat 

melakukan kegiatan sehari- 

hari dengan tetap mematuhi 

ketentuan peraturan dari 

pemerintah daerah setempat sesuai 

rekomendasi teknis dari badan 

geologi, kementerian energi dan 

sumber daya mineral 

1. Sosialisasi peta KRB 

2. Pemahaman karakter bahaya gunung api  

3. Pemahaman masyarakat terhadap lokasi 

tempat tinggal di dalam KRB 

4. Pendataan penduduk di daerah rawan 

5. Pendataan sumberdaya di daerah rawan 

bencana 

6. Penyusunan prosedur tetap / prosedur 

operasional standar 

7. Penyiapan rute dan tanda jalur evakuasi 

8. Pelatihan kesiapsiagaan 

Waspada 

Masyarakat di KRB I 

masih dapat melakukan  

kegiatannya dengan meningkatkan 

kewaspadaan;  

 

Masyarakat di KRB II masih dapat 

melakukan kegiatan sehari-hari 

dengan meningkatkan kewaspadaan 

terhadap bahaya;  

 

Masyarakat di KRB III 

direkomendasikan tidak melakukan 

aktivitas di sekitar kawah; 

1. Diseminasi informasi peningkatan status 

dari badan geologi. 

2. Pembaruan data penduduk di daerah 

rawan bencana 

3. Pembaruan penduduk rentan di daerah 

rawan bencana 

4. Pendataan sumberdaya di daerah rawan 

bencana diintensifkan 

5. Penyiapan peralatan dan sistem 

komunikasi 

6. Penyiapan rencana evakuasi 

7. Penyiapan alat transportasi evakuasi 

8. Penyiapan tempat pengungsian 

9. Penyiapan dapur umum 

10. Penjelasan kepada masyarakat 

11. Pembagian kelompok 
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Siaga 

Masyarakat di KRB I 

meningkatkan kewaspadaan dengan 

tidak melakukan aktivitas di sekitar 

lembah sungai yang berhulu di 

daerah puncak;  

 

Masyarakat di KRB II mulai 

menyiapkan diri untuk 

mengungsi sambil menunggu 

perintah dari pemerintah daerah 

sesual rekomendasi teknis dari 

badan geologi, kementerian energi 

dan sumber daya  

mineral;  

 

Masyarakat di KRB III  tidak 

diperbolehkan melakukan aktivitas 

dan mulai menyiapkan diri untuk 

mengungsi;  

1. Diseminasi informasi peningkatan 

status dari badan geologi. 

2. Tanda-tanda peringatan siap 

dioperasikan 

3. Alat transportasi evakuasi siap 

dioperasikan 

4. Tempat pengungsian siap dioperasikan 

5. Dapur umum siap dioperasikan 

6. Keamanan siap diaktifkan 

7. Prosedur tetap siap diaktifkan 

8. Peralatan dan sistem komunikasi 

diaktifkan 

9. Penetapan komando tanggap darurat 

Awas 

Masyarakat di KRB I, II, dan III 

segera mengungsi berdasarkan 

anjuran pemerintah daerah 

setempat sesuai rekomendasi teknis 

dari badan geologi, kementerian 

energi dan sumber daya mineral. 

 

. 

1. Diseminasi informasi peningkatan 

status dari badan geologi. 

2. Tanda-tanda peringatan dibunyikan  

3. Perintah evakuasi lisan dan tertulis 

dari komandan tanggap darurat. 

4. Prosedur tetap diaktifkan  

5. Evakuasi dilakukan 

6. Tempat pengungsian dioperasikan 

7. Dapur umum dioperasikan 

8. Keamanan dioperasikan 

9. Pusat krisis dioperasikan 

 

Pemantaun dan layanan peringatan. Pemantauan bahaya dan layanan peringatan dini 

telah memastikan kebenaran parameter yang dipantau, memberikan landasan yang kuat 

dan ilmuah untuk membuat pramalan, serta membuat peringatan yang akurat dan tepat 

waktu. Di tingkat otori- tas nasional PVMBG melakukan diseminasi informasi. 

Diseminasi keruangan disajikan dalam Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) G. Kelud 

merupakan wujud dari tindakan ini. Diseminasi informasi perubahan status gunungapi. 

Untuk kasus erupsi 2014, informasi disampaikan secara akurat. Perubahan dari Status 

Normal ke Status Waspada disampaikan pada tanggal 2 Februari 2014; pe- rubahan Status 

Waspada ke Status Siaga disampaikan pada tanggal 10 Februari 2014; Status Siaga ke 

Awas pada tanggal 13 Februari 2014 pukul 21.15, dan erupsi terjadi pukul 22.30.  

Penyebarluasan dan komunikasi. Pengkomunikasian informasi dan peringatan dini telah 

memastikan peringatan dapat menjangkau semua orang yang terkena bahaya, risiko dan 

peringatan- nya dapat dimengerti, serta informasi peringatannya jelas dan berguna. Di 

tingkat masyarakat pelat- ian sistem peringatan dini tiap alur sungai dilakukan pada 

Januari 2009. Pelatihan pengelolaan, penyiaran dan teknisi radio komunitas telah 

dilakukan sepanjang Desember 2011 - Juni 2012. Pelatihan sistem informasi 

pengoperasian dan dasar teknisi radio komunikasi (handy talky) telah dilakukan pada April 

2011.  
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Sistim Informasi yang baik akan mengalir dari satu sumber melalui satu saluran yang 

disiapkan khusus. Masyarakat pun bisa menerima informasi secara satu makna, satu tafsir, 

tunggal. Sistem informasi yang baik akan mengalir melalui radio komunikasi, radio 

komunitas dan telpon genggam. Pada kasus erupsi 2014, Pos Pengamatan G. Kelud 

mengkomunikasikan informasi perubahan status dari Siaga ke Awas ke organisasi radio 

amatir, seperti Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI), maupun Radio 

Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Kediri, serta ke Jangkar Kelud. Untuk selanjutnya 

Jangkar Kelud menyebarluaskan informasi melalui telpon, radio komunikasi dan radio 

komunitas ke komunikan orde kedua. Orde komunikasi yang pendek dari Pos Pengamatan 

G. Kelud sampai ke masyarakat memastikan pesan diterima dengan tanpa bias.  

Di seputaran G. Kelud terdapat 13 radio komunitas, 9 diantaranya adalah Jaringan Radio 

Komunitas Jangkar Kelud yang dipersiapkan bersama Kappala Indonesia sejak tahun 

2010. Di Kabupaten Kediri radio komunitas terdapat di Desa Sugih Waras (Kelud FM), 

Desa Siman (Adevo FM), Desa Sempu (Sempu Raya FM) dan Desa Satak (JKS FM); di 

Kabupaten Blitar radio komunitas berada di Desa Candirejo (Candi Kelud FM), Desa 

Modangan (Lintas Kelud FM) dan Desa Soso (Estu FM); sedang di Kabupaten Malang 

berada di Desa Pondokagung (Pandawa FM) dan desa Ngantru (Smart FM). Setiap radio 

komunitas jaringan Jangkar Kelud dilengkapi dengan radio komunikasi (handy talky).  

Radio komunikasi jaringan Jangkar Kelud pada akhir 2013 berada di 25 desa, dan saat ini 

mencapai 63 desa. Radio tersebut dipegang oleh kordinator dan wakil Tim Siaga Desa. 

Setiap desa jejaring sedikitnya terdapat 20 anggota. Untuk memastikan semua informasi 

dapat diterima oleh warga diseputar G. Kelud, jejaring radio komu- nikasi tersebut diikat 

oleh tiga pemancar ulang yang dikelola Jangkar Kelud di lereng G. Wilis, lereng G. Kawi 

dan di Ngantang. Untuk wilayah Kediri diperkuat oleh satu pemancar RAPI terpasang di 

Kelud. 

Kemampuan merespon. Membangun kemampuan respon masyarakat telah dilakukan den- 

gan memastikan rencana respon selalu diperbaharui, kecakapan dan pengetahuan lokal 

dapat di- manfaatkan, serta masyarakat sudah siap merespon peringatan. Jejaring 

komunikasi di 63 desa memungkinkan koordinasi berjalan baik. Kegiatan-kegiatan 

simulasi dan geladi yang dilakukan warga rawan bencana di Desa Sempu, Sumbersari, 

Pondokagung, Besowo, Candirejo, Pandansari, Ngantru dan Kepung oleh Jangkar Kelud 

bersama Kappala Indonesia sepanjang tahun 2009 sampai 2011, serta Banser NU pada 

tahun 2012 merupakan bentuk kesiapan masyarakat dalam menghadapi erupsi.  

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1. Efektifitas dan keberhasilan masyarakat menangani erupsi G. Kelud 2014 terjadi karena 

semua pihak telah berupaya memenuhi semua unsur utama sistem peringatan: (1) 

pengetahuan risiko, (2) kemampuan dan layanan peringatan, (3) penyebarluasan dan 

komunikasi, dan (4) kemam- puan merespon.  

2. Pemenuhan semua unsur utama sistem peringatan merupakan proses panjang kerja-

kerja para pihak bersama komunitas di kawasan rawan erupsi G. Kelud sejak tahun 

2008.  

3. Praktik baik pelaksanaan sistem peringatan dini di G. Kelud hendaknya dapat sebagai 

pembelajaran bahwa ketangguhan bukan sebuah produk instan; sekaligus memperbaik 

pemahaman bahwa sistem peringatan dini bukan hanya urusan komunikasi.  
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ABSTRAK 
Pengurangan resiko bencana adalah upaya yang untuk mengurangi potensi kerugian yang ditimbulkan 

akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.  Pengurangan resiko becana harus 

dilakukan oleh empat pilar yaitu akademisi (A), Swasta (S), pemerintah (G) dan masyarakat (C). 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui melalui kegiatan KKN mitigasi bencana berbasis 

kolaborasi antar perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman 

masyarakat tentang pengurangan  resiko bencana erupsi Gunung Slamet. Metode yang dilakukan 

adalah analisis stakeholder dan  pemahaman serta perubahan perilaku masyarakat terhadap bencana 

erupsi Gunung Slamet.    

Hasil Penelitian menunjukan bahwa terjadi peningkatan pemahaman masyarakat sekitar 70 – 75 % 

tentang pengurangan resiko bencana sebagai respon dari kegiatan KKN kolaborasi antara Unsoed dan 

UGM  Adapun desain KKN Mitigasi Kolaborasi antar universitas  adalah (1) Early Warning System 

(EWS) yaitu pembuatan kentongan, pembuatan menara pengawas, pembuatan sistem saluran 

komunikasi. (2) Bidang Kesehatan Dan Tanggap Darurat yaitu bekerjasama dengan BPBD 

melakukan sosialisasi bencana dan karakteristik Gunung Slamet, pertolongan pertama, sosialisasi 

kepada anak-anak sekolah dan simulasi PRB kepada siswa, pembentukan kader, plangisasi, 

pembuatan  jalur evakuasi, dan pembuatan plang titik kumpul  (3) Bidang Trauma Healing yaitu 

Program lomba-lomba dan tadabur alam. (4) Bidang Pemulihan Infrastruktur Dan Ekonomi seprti 

program  Sosialisasi Usaha Mandiri (Diversifikasi produk, pengembangan  Desa Karangsalam dan 

Ketengerin produk, pilihan pekerjaan paska bencana, tabungan ekonomi berdikari) dan Bussines 

Career Development. (5) Bidang Kelembagaan yaitu Pembentukan Posmina dan Launching Posmina. 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Bencana sebagai akumulasi antara kerentanan masyarakat (vulnerability), ancaman yang 

bisa di sebabkan oleh alam maupun manusia (hazards) dan dampak bagi manusia dan 

lingkungannya (exposure). Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat baik bencana 

alam dan bencana sosial, (UU no 24 tahun 2007),   yang  dianggap sabagai sebuah 

kejadian luar biasa dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia dan lingkungannya 

(IDEA, 2004) dan dapat menyebabkan korban jiwa (Bapenas, 2006) 

Berbagai bencana yang mengancam masyarakat di Indonesia termasuk di wilayah 

Banyumas adalah bencana erupsi gunungapi, tsunami, banjir, kebakaran lahan dan hutan, 

abrasi, erusi, longsor, angin puting beliung, kegagalan panen, tawuran, hingga narkoba.  

Salah satu mengancam wilayah Banyumas adalah erupsi Gunung Slamet. Erupsi 

adalah peristiwa keluarnya magma dari dalam bumi (Fiantis, 2006, Mansouri et al, 2012, 

Barasa et al, 2013 dan Dixit, 2003). Sejak awal tahun 2014 telah terjadi berbagai letusan 

dan itu terjadi hingga saat ini. Fenomena letusan gunung slamet dianggap biasa karena 
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gunung Slamet sering terjadi erupsi.  Namun harus disadari bahwa ada 5 wilayah 

kabupaten yang berbatasan langsung (Brebes, Tegal, Pemalang, Banyumas, Purbalingga) 

dan 2 wilayah yang tidak langsung (Kab. Cilacap, Kota Tegal), yang jika terjadi erupsi 

akan berdampak pada kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.  Salah satu wilayah yang 

berpotensi terkena erupsi gunung Slamet adalah kecamatan Baturaden Kabupaten 

Banyumas. 

Untuk itu perlu usaha untuk pengurangan resiko bencana (Hilmi et al, 2010). Risiko 

bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah 

dalam kurun waktu tertentu (Comartin et al, 2004) yang dapat berupa kematian, luka, 

sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, 

rumah (IITK-BMTPC, 2004) dan gangguan kegiatan masyarakat. Pengurangan resiko 

bencana harus melibatkan  empat pilar yaitu akademisi (A), Swasta (S), pemerintah (G) 

dan masyarakat (C) (Bappenas, 2006). Salah satu kegiatan pengurangan resiko bencana 

adalah melalui kegiatan KKN Mitigasi Bencana yang berbasis kolaborasi dari berbagai 

universitas. Kegiatan ini dilakukan melalui pelibatan mahasiswa dan civitas akademika 

melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) berbasis mitigasi atau pengurangan resiko 

bencana.  KKN Mitigasi merupakan suatu aktivitas pengejewantahan ilmu yang 

didapatkan mahasiswa untuk diterapkan di masyarakat yang berbasis pengurangan resiko 

bencana termasuk bencana Erupsi gung Slamet.  Dalam aktivitas ini mahasiswa mengajak 

masyarakat untuk dapat meningkatkan resilience (ketangguhan), mengurangi kerentanan 

(vulnerability) dan pengurangan resiko bencana jika bencana erupsi Gunung Slamet 

terjadi.  Tahap akhir dari kegiatan ini adalah terbangunnya  pos mitigasi bencana 

(POSMINA) yang terdiri dari lembaga yang memiliki program-program dan kader-kader 

handal yang dapat mengurangi resiko bencana. POSMINA merupakan ide dasar dan pilot 

project yang dikembangkan oleh Pusat Mitigasi Bencana Unseod yang saat ini dijadikan 

sebagai salah satu percontohan dalam mengurangi resiko bencana. 

TUJUAN 

Tujuan dari tulisan ini adalah 

1. Mendesain kegiatan KKN Mitigsi Bencana berbasis kolaborasi antar 

universitas 

2. Menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari kegiatan KKN 

Mitigasi Bencana 

3. Menganalisis posisi kegiatan KKN Mitigasi Bencana dalam kegiatan 

pengurangan resiko bencana 

METODE 

Waktu dan Tempat 

Kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober 2014 dalam kerangka pengurangan 

resiko bencana (PRB) erupsi Gunung Slamet.  

Metode Penelitian 

Kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu  

1. Penyusunan rencana KKN Mitigasi Kolaborasi Antar Universitas 

Persiapan kegiatan KKN Mitigasi Kolaborasi Antar Universitas dilakukan melalui 

tahapan (1) Seleksi mahasiswa yang terlibat KKN Tematik dimana KKN tematik 

dilakukan oleh mahasiswa yang telah memenuhi syarat SKS untuk mengikuti kegiatan 

KKN. Selain syarat SKS, peserta KKN tematik harus memenuhi kriteria tmbahan lain 
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yaitu Mahasiswa yang sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit yang berat, 

Mahasiswa yang memiliki mental yang kokoh, Mahasiswa yang memiliki motivasi 

yang hebat, Mahasiswa yang mampu beradaptasi dengan kondisi yang tidak 

menyenangkan, Mahasiswa yang memiliki program kerja yang terencana dan 

Mahasiswa aktif mencari bantuan untuk masyarakat  dan (2) Pembekalan KKN 

Tematik. Sebelum pelaksanaan kegitan KKN mitigasi, mahasiswa diberikn 

pembekalan dengan materi : (a) kebencanaan dan resiliensi, (b) erupsi Gunung Slamet 

(c) Pengurangan resiko bencana berbasis kearifan lokal (d) Konsep Pengurangan 

Resiko Bencana Di daerah riskan bencana melalui Perbaikan Mental (Trauma 

Healing)., (e)  Kegiatan PRB yang telah dilakukan oleh BPBD Banyumas (f) Konsep 

Pemulihan Kesehatan dan Penanganan Pertolongan  Pertama pada Kecelakaan (P3K), 

(g) pembentukan program kerja.  

2. Sosialisasi Rencana Kegiatan KKN Mitigasi Kolaborasi Antar Universitas 

Sosialsisasi dilakukan dengan mendatangi kecamatan Baturraden sebagai lokasi 

penelitian dari kegiatan KKN Mitigasi Kolaborasi antar Universitas.  

3. Focus Group Discussion dari kegiatan KKN Mitigasi Kolaborasi Antar Universitas 

Fokus group discussion dilakukan untuk menganalisis tahapan (1) membangun 

kegiatan KKN Mitigasi berbagis kolaborasi antar universitas dan berbasis kearifan 

lokal, (2) pembentukan dan pengembangan pos mitigasi bencana, (3) membangun 

konsep PRB berbasis resiliensi dan kearifan lokal, dan (4) konsep pemulihan  ekonomi 

masyarakat pasca bencana. 

4. Simulasi dan analisis keberhasilan KKN Mitigasi Kolaborasi Antar Universitas 

Kegiatan simulasi dilakukan ke masayarakat, anak-anak sekolah dan pemuda-

pemudi di wilayah Baturraden Banyumas.  Kegiatan yang disusun adalah (1) Simulasi 

Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung Slamet FGD tentang pengertian erupsi 

Gunung Slamet, dampak erupsi Gunung Slametdan bagaimana mengurangi resiko 

erupsi Gunung Slamet, Sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk memberikan materi 

pengertian erupsi Gunung Slamet, dampak erupsi Gunung Slametdan bagaimana 

mengurangi resiko erupsi Gunung Slamet dan Simulasi Membantu masyarakat yang 

terkena erupsi Gunung Slamet. (2) Tanggap Darurat Bencana dari Sisi Kesehatan 

berupa FGD tentang tanggap darurat ketika ada korban terkena erupsi Gunung Slamet, 

Simulasi penanganan korban terkena erupsi Gunung Slamet, Simulasi pertolongan 

pertama pada kecelakaan ketika  ada korban terkena erupsi Gunung Slametdan 

Simulasi membuat tandu dan posko-posko korban bencana, (3) Penanganan Pasca 

Bencana melalui Pemulihan Sektor Ekonomi berupa FGD tentang aspek ekonomi yang 

dikembangkan masyarakat pasca erupsi Gunung Slamet, Pelatihan tentang 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan Pelatihan tentang pemasaran dan 

pasca panen serta (4) Trauma Healing.Dalam pengabdian ini materi yang akan 

diterapkan adalah metode trauma healing, yakni suatu aktivitas atau tindakan yang 

dilakukan untuk mengurangi dan  menghilangkan trauma yang ada. Metode ini  untuk 

membantu orang lain yang sedang mengalami gangguan dalam tekanan  psikologisnya 

yang diakibatkan syok atau trauma.  

Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan analisis SWOT dan analisis deskriptif komparatif 

dari kegiatan yang dilakukan dengan membuat percentasi pemahaman masyarakat tentang 

PRB erupsi Gunung Slamet 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain Rencana Kegiatan KKN Mitigasi Bencana  

Desain rencana aktivitas pengurangan resiko bencana melalui kegiatan KKN Mitigasi 

Bencana yang berhasil disusun dapat dilihat pada Tabel 1. Dari Tabel 1 menunjukan 

bahwa kegiatan PRB melalui KKN Mitigasi bencana difokuskan pada (1) membangun 

early warning system berbasis kearifan lokal (Agrawal, 1995., Agustian, 2004 and Sillitoe, 

2000), (2) membangun konsep pengembangan bidang kesehatan untuk kegiatan tanggap 

darurat, (3) membangun dan mengembangkan konsep trauma healing (Slegel et al 2003), 

(4) pengembangan konsep pemulihan ekonomi pasca bencana dan (5) membangun konsep 

kelembagaan (Brokwnsha et al, 1980 dan Dixit, 2003). 

 

Tabel 1. Rencana Program PRB Melalui Kegiatan KKN Mitigasi Bencana 

NO. PROGRAM 

A. EARLY WARNING SYSTEM (EWS) 

1  Sosialisasi Early Warning System 

2 Pembagian Peta jalur evakuasi mini 

3 Peremajaan Jalur Evakuasi 

 B BIDANG KESEHATAN DAN TANGGAP DARURAT 

1 Sosialisasi Bencana dan Karakteristik Gunung Slamet 

2 Pertolongan Pertama 

3 Pembentukan Kader dan Pelatihan Mitigasi 

4 Posyandu Keliling 

5 Senam Lansia 

6 Donor Darah Sukarela 

7 Posyandu Lansia 

C. BIDANG TRAUMA HEALING 

1 Sosialisasi Trauma Healing 

2 Trauma healing melalui perlombaan dan tadabur alam 

D. BIDANG PEMULIHAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI 

1 
Sosialisasi Usaha Mandiri (Diversifikasi produk, pengembangan  Desa Karangsalam dan 

Ketengerin produk, pilihan pekerjaan paska bencana, tabungan ekonomi berdikari) 

2 Bussines Career Development 

3 Pembuatan pupuk Kandang 

E. BIDANG KELEMBAGAAN 

1 Pembuatan Plang Posdaya, dan stempel Mitigasi 

2 Pembentukan program kerja mitigasi 

3 Pembentukan administrasi mitigasi 

4 Pembentukan  Struktur Organisasi Mitigasi 

5 Pembentukan Posmina 

6 Prosedur Pembuatan Perjanjian (Keperdataan) 

7 Launching POSMINA 

 

Desain Aktivitas Pengurangan Resiko Bencana melalui kegiatan KKN Mitigasi 
Bencana 

Desain aktivitas pengurangan resiko bencana melalui kegiatan KKN Mitigasi Bencana 

erupsi Gunung Slamet ini dilakukan dengan memperhatikan dampak yang nyata terhadap 
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pemahaman masyarakat tentang PRB erupsi gunungapi.  Adapun kegiatan yang 

memberikan dampak nyata tersebut adalah 

1. Pembekalan dan Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Erupsi Gunung 
Slamet kepada masyarakat 

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan (Silitoe, 2000) mengenai 

bencana erupsi  Gunung berapi.  Sedangkan tujuan khusus dari pelaksanaan kegiatan 

sosialisasi bencana ini adalah: Memberikan wawasan kepada masyarakat  tentang 

bencana Gunung berapi dan karakteristik Gunung Slamet, Menentukan Early Warning 

System (EWS) yang akan diterapkan dalam memberikan peringatan bencana Gunung 

berapi, Meningkatkan kesiapan masyarakat  dalam menghadapi bencana Gunung 

berapi dan Meningkatkan pengetahuan masyarakat  tentang trauma healing untuk 

penanganan pasca bencana (Agustian, 2004).  

2. Pelaksanaan Early Warning System (EWS) Erupsi Gunung Slamet Berbasis 
Kearifan Lokal 

Kegiatan yang telah dilakukan adalah melakukan pertemuan untuk menentukan 

alat dan teknik eraly warning system berbasis kearifan lokal (Brokwansha et al, 1980, 

Fernando, 2003 dan Dixit, 2003). Seperti di  Desa Karangsalam dan Ketenger 

Ketenger adalah dengan kentongan dan di  Desa Karangsalam dan Ketenger 

Karangsalam adalah kentongan atau pluit. Kemudian dilanjutkan dengan membuat alat 

early warning system.   

3. Membangun Jalur Evakuasi Dan Titik Kumpul 

Kegiatan yang dilakukan adalah (1) mentracking jalur evakuasi, (2) mengganti 

tanda jalur evakuasi dengan plat serta (3) menentukan areal titik kumpul.  Saat ini 

mahasiswa KKN sudah membuat tanda jalur evakuasi dan tanda titik kumpul untuk 

nanti secara bersama-sama memasang tanda tersebut. 

4. Simulasi dan Kesadaran Sosial (Social Awerness) terhadap Erupsi Gunung 
Slamet 

Simulasi pengurangan resiko bencana erupsi Gunung Slamet adalah suatu 

aktivitas yang dilakukan oleh untuk memberikan pembelajaran tentang erupsi gunung 

Slamet, Pengurangan resiko bencana ketika bencana terjadi melalui aktivitas tanggap 

darurat, trauma healing serta rehabilitasi dan rekontruksi.  Kegiatan simulasi dibangun 

dalam rangka pengembangan dan peningkatan kesadaran masyarakat (social awarness) 

terhadap pengurangan resiko erupsi G. Slamet.  Hal ini diharapka agar jumlah korban 

jiwa dapat dikurangi. 

a. Pembelajaran dan Penerangan tentang Erupsi Gunung Slamet 

Pemberian penerangan tentang erupsi gunung Slamet dilakukan dengan 

melakukan berbagai penjelasan tentang gunung Slamet, Erupsi Gunung Slamet dan 

bagaimana kegiatan pengurangan resiko bencananya (PRB).  Pembelajaran dan 

pembobotan yang dilakukan didepan siswa sekolah dilakukan untuk memberikan 

pemahaman tentang karakteristik gunung Slamet dan bagaimana mengurangi 

resiko bencana.  Pemberian materi dilakukan BPBD Kabupaten Banyumas, PMI, 

dan Unsoed .  

Materi yang diberikan adalah tentang (1) Erupsi Gunung Slamet dan 

kawasan rawan bencana, (2) Penanganan pada kecelakaan dalam konsep tanggap 
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darurat, (3) Trauma healing, (4) rencana rehabilitasi dan rekontruksi (UU no 24 

tahun 2007 dan UNDP, 2004) 

Kegiatan Pembekalan ini dilakukan untuk memberikan pembobotan dan 

penyadaran tentang erupsi gunung Slamet dan bagaimana melakukan aktivitas 

untuk mengurangi resiko bencana.  Kegiatan pengurangan resiko bencana (PRB) 

Gunung Slamet memiliki dampak positif terhadap peserta simulasi untuk 

memahami tentang bencana erupsi Gunung Slamet dan bagaimana melakukan 

pengurangan resiko bencana melalui pengetahuan P3K, penanganan korban dan 

trauma healing. 

b. Pemahaman Peta Kerawanan 

 Dalam Simulasi ini peserta mendapatkan informasi tentang peta kerawanan 

bencana erupsi gunung Slamet.  Peta ini sangat berperan penting dalam 

pengurangan resiko bencana khususnya mengetahui karakteristik gunung Slamet, 

luruhan lahar, dan wilayah-walayah yang berpotensi terkena dampak (Mansouri et 

al, 2002).  Dalam kegiatan ini dijelaskan daerah yang memiliki potensi kerawanan 

tertinggi dan yang memiliki kerawanan terendah.  Juga dijelaskan wilayah jalur 

evakuasi dan wilayah aman untuk berkumpulnya korban erupsi.  

c. Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Slamet 

Salah satu aktivitas simulasi yang dilakukan adalah melalukan simulasi 

tanggap darurat Pengurangan resiko erupsi Gunung Slamet.  Pada aktivitas ini 

peserta melakukan praktek dan simulasi ketika terjadi bencana, munculnya korban 

jiwa baik luka maupun meninggal dan bagaimana menanganinya.   Dalam aktivitas 

ini peserta diajarkan membuat tenda pengungsian, kemudian menangani korban 

jiwa dan menangani korban luka (Keliat, 2005).  Dalam membuat tenda 

pengungsian,  peserta  dibantu jajajran BPBD mendirikan tenda pengungsian.  

Tenda ini nantinya akan dijadikan tempat berkumpul dan tinggal sementara bagi 

para korban jiwa.  Tenda pengungsian dibangun secara bergotong royong antar 

peserta simulasi. 

Sedangkan kegiatan tanggap darurat lainnya adalah penanganan korban 

(Richards and Nicholls, 2005) melalui kegiatan pertolongan pertama pada 

kecelakaan.  Di dalam kegiatan ini, peserta akan diajarkan bagaimana menangani 

korban pendarahan, korban patah tulang, luka bakar hingga trauma mental.  Peserta 

diajarkan kegiatan pembidaian, penasatan dan pembuatan tandu serta 

menganangkat korban ke mobil ambulan.  Dalam kegiatan ini terlihat peserta 

simulasi sangat antusias dan serius mengikuti kegiatan trauma healing 

Kegiatan terakhir adalah kegiatan penanganan korban meninggal.  Peserta didik 

diajarkan untuk mengankat korban, memasukan ke kantong mayat hingga 

memasukan ke mobil pengangkut jenazah.  Semua dilakukan melalui tahapan dan 

prosedur standar penanganan korban jiwa (Gambar 1) 
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Gambar 1. (Color Online) Pelatihan Tanggap Darurat 

5. Membangun Pos Mitigasi Bencana (POSMINA) dan pengkaderan serta 
Launching Pos Mitigasi bencana (POSMINA) 

Posmina sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Tahapan selanjutnya adalah 

pengkaderan dan pembentukan Posmina.  Membangun statuta atau AD ART Posmina, 

penamaan Posmina, dan  memasukan Posmina sebagai bagian dari BPBD Kabupaten 

Banyumas. 

6.  Penyusunan Rencana Pemulihan Ekonomi Jika Erupsi Gunung Slamet 

Penyusunan rencana pemulihan ekonomi jika erupsi gunung Slamet adalah berupa 

(1) penanganan pasca panen, (2) pengembangan ekonomi kreatif, (3) peningkatan 

pertanian rumah, (4) sosialisasi pengembangan peternakan rakyat 

7. Memasukan Konsep KKN Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Slamet Pada 
Pertemuan PRB di level Nasional dan Regional. 

Kegiatan KKN Mitigasi bencana dengan sistem membangun dan mengembangkan 

Pos Mitigasi Bencana (POSMINA) akan di jadikan salah satu bahasan dalam 

pertemuan pengurus forum Perguruan Tinggi.  

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Aktivitas Pengurangan Resiko 
Bencana melalui kegiatan KKN Mitigasi Bencana 

Analisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengurangan resiko bencana 

perlu dikuantitatifkan (Mohamed, 2011). Analisis faktor ini dapat dilihat pada Tabel 2 dan 

Gambar 2.  Pada Tabel 2 dan Gambar 2 menunjukan bahwa kegiatan pengurangan resiko 

bencana dengan melaksanakan KKN mitigasi kolaborasi antar universitas masuk kedalam 

kuadran 1 yaitu semuanya memberikan nilai positif.  Dalam kondisi ini berarti kegiatan 

KKN harus dilakukan secara progresif yaitu meningkatkan kekuatan dan peluang untuk 

menghasilkan pemahaman masyarakat dalam pengurangan resiko bencana secara 

maksimal. Universitas memegang peranan penting sebagai akademik excelence dalam 
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pengurangan resiko bencana  dalam mengembangkan kekuatan dan mengoptimalkan 

peluang.  

Pengurangan resiko bencana  harus dijadikan oleh setiap universitas sebagai 

konsep pengabdian pada masyarakat dan pengimplementasian hasil penelitian kepada 

masyarakat berbasis peningkatan pemahaman masyarakat dalam melakukan pengurangan 

resiko bencana. Setiap  universitas harus menghitung kekuatatan, peluang, kelemahan dan 

ancaman dalam mengembangkan usaha pengurangan resiko bencana. 

Tabel 2. Analisis SWOT dalam Pengurangan Resiko Bencana 

No Faktor Bobot skor Nilai 

Kekuatan 

   1 Tanggapan yang positif dari masyarakat serta adanya kerja sama yang baik 

dari mahasiswa KKN Mitigasi Bencana dengan masyarakat 

0.10 8.00 0.80 

2 Adanya rasa tanggung jawab tim KKN Tematik Mitigasi Bencana  0.10 8.00 0.80 

3 Keinginan masyarakat untuk memahami PRB (Mercer, 2009) 0.25 8.00 2.00 

4 Adanya dukungan dari warga yang sadar akan pentingnya mitigasi bencana 0.20 7.00 1.40 

5 Antusiasme masyarakat akan kegiatan mitigasi kebencanaan yang begitu 

kuat dan kesadaran akan masyarakat tentang pentingnya kegiatan mitigasi 

kebencanaan  

0.20 8.00 1.60 

6 Keinginan masyarakat untuk memulihkan dirinya setelah bencana 0.15 7.00 1.05 

    7.65 

Kelemahan    

1 Lemahnya pemahaman tentang Pengurangan Resiko Bencana 0.15 8.00 1.20 

2 Masyarakat sulit untuk diajak untuk memahami bahaya ancaman bencana, 

KRB 

0.20 7.00 1.40 

3 Lemahnya koordinasi antara instansi pemerintah 0.20 9.00 1.80 

4 KRB masih bersifat sektoral 0.15 7.00 1.05 

5 Kurangnya dukungan instansi terkait 0.15 7.00 1.05 

6 Lemahnya kolaborasi pemerintah, akademisi, swasta dan masyarakat 

tentang PRB 

0.15 7.00 1.05 

    7.55 

Peluang    

1 Antusias masyarakat tinggi untuk memahami PRB 0.15 8.00 1.20 

2 Masyarakat aktif ikut serta dalam semua kegiatan 0.10 7.00 0.70 

3 Masyarakat punya keinginan untuk pemulihan  0.15 7.00 1.05 

4 Masyarakat punya keinginan untuk mampu tanggap darurat ketika terjadi 

bencana 

0.20 8.00 1.60 

5 Adanya program kerja BPBD yang sama kegiatan KKN 0.15 7.00 1.05 

6 Masyarakat ingin EWS yang berbasis kearifan lokal yang dipadukan dengan 

teknologi informasi 

0.15 8.00 1.20 

7 Respon Positif masyarakat tentang KKN Mitigasi 0.10 8.00 0.80 

  

  7.60 

Ancaman    

1 mensosialisasi dan menjangkau masyarakat yang berada pada zone 

berbahaya 

0.20 7.00 1.40 

2 Egosentris instansi pemerintah 0.15 7.00 1.05 

3 Keberagaman pemahaman masyarakat tentang KRB 0.25 7.00 1.75 
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4 EWS hanya dianggap sebagai sesuatu yang menyebabkan trauma 0.20 8.00 1.60 

5 Kondisi alam di wilayah bencana sangat sulit dan berbahaya 0.20 7.00 1.40 

 

 

Gambar 2.(Color Online)  Progresif dalam PRB Erupsi Gunung Slamet 

 

Peran Stakeholder dalam  Pengurangan Resiko Bencana melalui kegiatan KKN 
Mitigasi Bencana 

Dalam pengurangan resiko bencana maka peran stakeholder sangatlah penting. 

berdasarkan analisis stakeholder yang dilakukan dapat dilihat dalam Gambar 3. Dari 

Gambar 3 dapat ditunjukan bahwa keinginan masyarakat untuk memahami PRB 

memegang peranan tertinggi yaitu sekitar 21 %, dan peran universitas dalam mengurangi 

resiko bencana sekitar 17 %.  Hal ini menunjukan bahwa faktor masyarakat, dan 

universitas tetap memegang peranan penting dalam pengurangan resiko bencana (Maarif et 

al, 2012). Usaha yang melibatkan konsep ABGC yaitu akademic (universitas), bussines 

(swasta), government (pemerintah) dan community (masyarakat) menjadi pilar-pilar 

penting dalam usaha meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengurangan resiko 

bencana.   

Pengurangan resiko bencana erupsi termasuk menjelaskan tentang kawasan resiko 

bencana dan pemahaman tentang bahaya erupsi gunung Slamet kepada masayarakat harus 

menjadi prioritas utama.  Dari hasil kajian bahwa sekitar 70 – 75 % masyarakat 

memahami bahwa adanya resiko besar  jika berada pada wilayah bencana kurang dari 2 

km.  Usaha ini perlu ditanamkan secara terus menerus hingga masyarakat tidak 

beraktivitas pada wilayah zone berbahaya dari erupsi Gunung Slamet.  
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Gambar 3. (Color Online) Peran Stakeholder dalam Pengurangan Resiko Bencana 

 

KESIMPULAN 

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam kegiatan PRB yang dilakukan 

melalui aktivitas  KKN Mitigasi bencana lebih difokuskan pada (1) membangun early 

warning system berbasis kearifan lokal, (2) membangun konsep pengembangan bidang 

kesehatan untuk kegiatan tanggap darurat, (3) membangun dan mengembangkan konsep 

trauma healing, (4) pengembangan konsep pemulihan ekonomi pasca bencana dan (5) 

membangun konsep kelembagaan.  

Dari hasil analisis SWOT menunjukan bahwa kegiatan KKN Mitigasi Bencana ini 

harus dijadikan sebagai salah satu aktivitas pentin karena berada pada konteks aktivitas  

progresif.  Hal ini berarti kegiatan ini harus mampu meningkatkan kekuatan dan peluang 

untuk menghasilkan pemahaman masyarakat dalam pengurangan resiko bencana secara 

maksimal. Universitas memegang peranan penting sebagai akademik excelence dalam 

pengurangan resiko bencana  dalam mengembangkan kekuatan dan mengoptimalkan 

peluang.  Hal ini dapat diperkuat oleh kajian stakeholder yang menunjukan bahwa 

keinginan masyarakat untuk memahami PRB memegang peranan tertinggi yaitu sekitar 21 

%, dan peran universitas dalam mengurangi resiko bencana sekitar 17 %. 
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ABSTRACT  

This research deals with identification of potential flood discharge from watersheds located 

around the East Java Province.  Recorded times series of daily discharges data are used as 

main input for the analysis. The discharge data for each watershed are rangked from lowest to 

high value. Then, the value of discharge correspond to quantile 90% (Q90) is calculated and 

determined as the threshold level for each watershed.   In this case, discharge data more than > 

Q90 value is categorized as flood events. Then, the frequency of flood events are calculated 

based on monthly or annual time interval. Furthermore, spatial distribution of flood events are 

visualized by comparing the frekuency of  flood events amongs the watersheds.  Finally, 

thematics maps corresponde to waterheds properties, frequenys of flood events, and rainfall 

event are presented. 

Keywords: Threslod level method, discharge, Waterheds, Flood indice, east java.  

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi debit banjir di Jawa Timur. Penelitian 

dilakukan pada semua wilayah UPT PSDA dan mencakup seluruh wilayah Provinsi Jawa 

Timur.  Data debit harian selama 10 tahun sebagai input utama. Threslod level method (TLM) 

atau metode ambang bertingkat (MAB) digunakan sebagai dasar analisis.  Data debit diurutkan 

dari kecil ke besar, selanjutnya untuk setiap DAS ditentukan nilai Q90 (Quantile ke 90) 

sebagai dasar penentuan nilai ambang batas banjir.  Dalam hal ini, nilai debit yang melebihi > 

Q90 diasumsikan sebagai debit yang menghasilkan banjir.  Frekuensi nilai debit lebih dari > 

Q90 dihitung secara statistik dari data rentang waktu yang tersedia.  Selanjutnya, distribusi 

temporal dan spasial frekuensi kejadian banjir pada tiap DAS dapat digunakan untuk 

menggambarkan potensi banjir pada DAS-DAS di Jawa Timur.   

Kata kunci: Metode ambang bertingkat, debit banjir, indek banjir, DAS, Jawa Timur.  

 

PENDAHULUAN  

 Di hampir seluruh penjuru dunia, sumberdaya alam dan lingkungannya telah berada 

pada kondisi yang sangat mencemaskan, yang tidak terbayangkan sebelumnya.  Aktivitas 

manusia telah merubah karakteristik siklus hidrologi dan ekologi yang alami.  Suplai air 

tidak mencukupi untuk semua penduduk dunia. Ber-milyar orang masih dalam status 

kekurangan air.  Resiko banjir meningkat, terjadi penurunan bio-diversivitas sebagai 

konsekuensi perusakan ekosistem perairan sungai. Dampak aktivitas manusia pada 

permukaan tanah tidak saja terasa pada tingkat  lokal, tetapi juga merambah melalui 
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interaksi permukaan tanah – atmosfer, menyebabkan gangguan iklim, mengakibatkan 

perubahan besar dan frekuensi banjir dan kekeringan sampai merambah wilayah yang 

terisolir sekalipun [1] .  

 Gejala ini nampak sekali di Jawa Timur.  Pada musim penghujan, baik di lingkungan 

perkotaan maupun wilayah pedesaan, sering terjadi banjir.  Banjir tidak saja terjadi di 

daerah dataran rendah, tetapi juga pada daerah pegunungan dengan karakteristik banjir-

longsor yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. 

 Paradigma yang dikembangkan oleh para ahli kebencanaan telah beralih dari 

“bagaimana menanggulangi bencana” kepada “bagaimana upaya kita secara proaktif dapat 

mengurangi resiko terhadap bencana”... Berkaitan dengan paradigma di atas, pengurangan 

dan manajemen resiko bencana membutuhkan data, sistem pelayanan dan sistem informasi 

yang memadai berbasis pada penerapan pengetahuan dan teknologi untuk membantu 

proses pengambilan keputusan. [2]  

 Di tingkat Global paradigma penanggulangan bencana mengarah pada implementasi 

Agenda Post-2015, yang antara lain beralih dari “Pengurangan Resiko Bencana (Disaster 

Risk Reduction/DRR)” kepada  “Manajemen Resiko Bencana (Disaster Risk Managment 

/DRM)”.  Dalam rangka implementasi DRM, baik pada skala global, regional, nasional 

maupun lokal ada tiga skenario yang diusulkan [3].  

Skenario 1: Murni upaya Manajemen Resiko Bencana. Upaya pengelolaan resiko 

bencana (disaster risk management) hanya ditujukan untuk satu tujuan, yaitu 

mengurangi dan mengelola resiko bencana, mengurangi jumlah korban dan kerugian 

yang ditimbulkan dari suatu bencana.    

Skenario 2: Sinergi antara Manajemen Resiko Bencana (MRB) dan Pengurangan 

Kemiskinan. Dalam hal ini, upaya pengelolaan resiko bencana (disaster risk 

management) hanya ditujukan untuk satu tujuan, yaitu mengurangi dan mengelola 

resiko bencana, mengurangi jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan dari suatu 

bencana.    

Skenario 3: Sinergi antara Manajemen Resiko Bencana, Peningkatan pendidikan  dan 

Kesehatan.  

 Dalam rangka implementasi Skenario 1, khususnya untuk bencana banjir, saat ini 

telah dikembangkan berbagai macam indikator terkait dengan bencana banjir [4] . Salah 

satu-nya adalah aplikasi Threshold Level Method (TLM). TLM adalah metode ambang 

bertingkat untuk analisis banjir dan kekeringan. Modul TLM termuat dalam paket aplikasi 

HidrOffice [5].  

 TLM menggunakan data debit rekaman dari suatu DAS sebagai masukan utama untuk 

analisis surplus/defisit air atau debit yang berpotensi menghasilkan banjir/kekeringan.  Di 

dalam TLM, nilai ambang banjir atau kekeringan dapat diatur dalam interval waktu: tetap 

sepanjang tahun, musiman (1 sd 4 musim), bulanan, N-hari dan setiap hari [5].  

 Surplus air atau kelebihan air yang terjadi pada waktu tertentu atau debit yang 

berpotensi menghasilkan kejadian banjir adalah kejadian debit yang melebihi nilai ambang 

yang ditentukan dan dianalisis melalui sub-menu “TLM floods assessment” (Gambar 1).  
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Gambar 1. (Color Online) Visualisasi “TLM – Flood assessment” untuk menentukan ambang batas 

banjir dan analisis frekuensi kejadaian banjir 

 Selanjutnya, penentuan awal dan akhir kejadian banjir, frekuensi dan lama kejadian, 

surplus volume dianalisis menggunakan sub-menu “TLM – floods statistic“ [6] . Kejadian 

banjir dihitung berdasarkan pada puncak debit yang independen.  Jika dalam satu seri 

kejadian banjir, terdapat lebih dari satu puncak debit yang melebihi ambang, maka debit 

yang dikategorikan sebagai kejadian banjir adalah puncak yang paling besar [7].  

 Ada berbagai macam kriteria untuk ambang batas banjir. Misalnya, Weeink [8] 

membedakan dua jenis, yaitu: (1) ambang aliran seketika, yang ditentukan oleh para 

pengelola DAS berdasarkan pengalaman kejadian banjir di wilayah tersebut, dan (2) 

ambang batas peramalan, yang umumnya dipakai untuk perkiraan atau peramalan 

kejadaian banjir (seperti: analisis frekuensi).   

 Dalam hal ini, TLM menentukan nilai ambang banjir berdasarkan pada EFAS 

(European Flood Alert System), dimana semua kejadian debit yang melampaui ambang 

tertentu dihitung dan dipertimbangkan. Nilai ambang yang digunakan umumnya berupa 

nilai kuantil (Quantile) 70% sd 95%. Nilai kuantil 90% (Q90) umumnya digunakan sebagai 

nilai ambang untuk DAS dengan aliran sungai yang kontinyu sepanjang tahun [9].  

 Nilai debit pada (Q90) dicari dengan mengurutkan data debit harian sepanjang periode 

rekaman yang tersedia. Selanjutnya, debit harian tersebut dirangking secara statistik dari 

yang terkecil ke yang terbesar [10], [11].  Ambang batas banjir atau nilai Q90,  dihitung 

menggunakan rumus (pers 1): 

 

 ………………………………. ( 1 )  

Keterangan:  

Qxi = rangking data yang menunjukkan persentil ke-xi  

Xi  = persentil yang akan dicari 

N   = jumlah data. 

 Jika Qxi menghasilkan bilangan desimal maka dilakukan interpolasi meggunakan 

persentil terdekat (di atas dan di bawah nilai persentil yang dicari), menggunakan rumus 

sbb: 

Q = (Qxi )(P2 – P1) + P1 ..................................................( 2 ) 

Q90 
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Dimana  : 

Q    = nilai debit (ambang batas) 

Qxi  = nilai desimal dari persentil ke-xi 

P1   = nilai 1 debit hasil pencarian persentil  

P2   = nilai 2 debit hasil pencarian persentil. 

 Selanjutnya, TLM dapat digunakan untuk: analisis statistik data debit DAS, 

menentukan kondisi awal dan akhir musim penghujan, menentukan frekuensi dan lama 

kejadian banjir per interval waktu yang bervariasi (bulanan, tahunan) dan analisis terkait 

dengan frekuensi dan lama kejadaian kekeringan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi karakteristik fisik DAS, karakteristik 

data hidro-meterologi di dalam DAS,  dan mengembangkan indikator terkait dengan 

kejadian banjir; (2)  menganalisis frekuensi, sebaran waktu kejadian debit dan variasi 

kejadian debit yang berpotensi menghasilkan banjir pada DAS-DAS di Jawa Timur. Hasil 

penelitian berguna untuk mendukung sistem peringatan dini dalam penanganan banjir dan 

pengurangan resiko  bencana banjir di Jawa Timur.   

METODE  

Lokasi & Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada DAS-DAS yang ada di seluruh wilayah Provinsi Jawa 

Timur (gambar 2).  Proses pengolahan dan analisis data dilakukan sepanjang 2012 sd 

2014.  Semua data debit yang terekam oleh stasiun pengukur debit atau AWLR dari 

masing-masing DAS digunakan dalam penelitian ini. Data hujan untuk masing-masing 

DAS dihitung dari nilai rerata data hujan harian yang diperoleh dari sejumlah stasiun yang 

ada di dalam DAS.   

 

Gambar 2. (Color Online)  Lokasi penelitian 
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 Panjang periode rekaman bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi lain, dengan 

rentang antara 5 sd 10 tahun. Keterbatasan data dan ketidakseragaman periode rekaman 

data diabaikan dalam penelitian ini dengan asumsi bahwa penelitian lebih menekankan 

pada aspek nilai rerata dalam hal interval waktu dan sebaran data dalam skala ruang, 

sehingga panjang periode rekaman yang berbeda tetap dapat digunakan. 

Tahap Pelakasanaan 

Inventarisasi dan persiapan data  

 Data debit harian dan data hujan berasal dari Dinas PU Pengairan Provinsi Jawa 

Timur dan sumber lainnya. Data tersebut dikoleksi sejak tahun 2004 sd 2012.  Selanjutnya, 

data diformat ke dalam Excel sebagaimana format data sumberdaya air yang berlaku di 

Dinas. Data dari Excel tersebut, selanjutnya diformat ke dalam file text dua kolom (x,y), 

dimana kolom_x berisi tanggal (urut dari awal sampai dengan akhir periode rekaman) dan 

kolom_y menyatakan nilai data harian tersebut. Selanjutnya, data dua kolom tersebut 

diformat ke dalam aplikasi River Analysis Package (RAP) [12]  (gambar 4) dan HydroOffice 
[5]

.  

Analisis Statistik  

 Analisis statistik umum mencakup nilai (rerata, maksimum, minimum, median, 

standar deviasi, Kuantil 10% (Q10) sd Kuantil 90(Q90) dilakukan secara simultan 

menggunkan modul “Time Series Analyist” di atas platform RAP [12] (Gambar 3).  Analisis 

ini menghasilkan tabel ringkasan nilai statistik umum data debit dan hujan DAS di Jawa 

Timur (Tabel 1). 

 

  

Gambar 3.(Color Onlline) Visualisasi dan analisis 

data di dalam  RAP 
Gambar 4.(Color Online) Visualisasi dan analisis data 

di dalam  HydroOffice 
 

Penentuan Ambang Batas Banjir 

 Nilai Q90 untuk masing-masing DAS, digunakan sebagai dasar untuk penentuan 

ambang batas banjir. Dalam studi ini, nilai ambang batas Q90 ditentukan konstan sepanjang 

periode analisis. Selanjutnya, frekuensi kejadian banjir sepanjang periode rekaman 

dihitung secara statistik menggunakan HydroOffice (Gambar 4).  

Interpretasi  dan Pembuatan peta tematik 

 Proses interpretasi dilakukan dengan mengekspor hasil analisis dari HydrOffice ke 

dalam excel dan dipresentasikan dalam bentuk tabel dan grafik. Pembuatan peta tematik 

dilakukan di atas platform ArcGIS. Hasil analisis dari Excel, RAP dan Hydroofice 
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dijadikan masukan bagi tabel atribut untuk layer-layer tematik yang menggambarkan 

distribusi spasial variabel hidrologi dan kejadian banjir pada DAS-DAS di Jawa Timur.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini menghasilkan database hasil analisis Debit DAS di Jawa Timur, yang 

berisi antara lain: (1) nilai karakteristik fisik DAS, (2) nilai statistik debit DAS, (3) nilai 

statistik hujan di dalam DAS, (4) hasil analisis terkait dengan kejadian banjir, (5) hasil 

analisis kekeringan hidrologi, dan (6) peta tematik terkait dengan variabilitas data hidro-

meteorologi DAS di Jawa Timur.  

 Tabel (1) pada lampiran, meringkaskan nilai statistik tentang: (a) karakteristik fisik 

(luas, bentuk, panjang sungai utama), (b) debit (maksimum, minimum, rerata dan nilai 

Q90) dan (3) karakteristik hujan (rerata dan maksimal) pada sejumlah DAS. Analisis 

statistik dapat diperpanjang untuk berbagai parameteter yang dapat menyatakan: 

karakteristik fisik, morfometrik dan hidrologi DAS.  

 Tabel 2 (lampiran) memuat contoh rekap (pada tabel 2 hanya ditampilkan beberapa 

DAS saja) kejadian debit yang melebihi Q90 dalam interval waktu tahunan dan bulanan 

pada periode rekaman 1991 sampai dengan 2001.  Secara umum debit yang melebihi Q90 

terjadi pada bulan: November sampai dengan Maret. Dari Tabel 2 (hasil nalisis), 

selanjutnya dapat dibuat peta tematik yang menggambarkan sebaran spasial (variabilitas 

antar DAS) dan sebaran menurut waktu (variabilitas temporal: bulanan dan tahunan) nilai 

statistik kejadian debit dan debit yang melebihi ambang Q90.   

 Peta pada Gambar (5) memperlihatkan distribusi spasial debit Q90 DAS – DAS di 

Jawa Timr. Selanjutnya, peta pada gambar (6) memperlihatkan distribusi spasial debit 

maksimum yang terjadi.  Peta tematik terkait dengan variasi atau distribusi spasial tentang: 

karakteristik fisik, variabel hidrologi dan hujan di dalam DAS dapat dibuat dan 

ditampilkan dengan cara yang sama.  

 

  
Gambar 5. (Color Online) Sebaran spasial debit Q90 

DAS-DAS di jawa Timur.  
Gambar 6. (Color Online) Sebaran spasial debit 

maksimum DAS-DAS di Jawa Timur. 
 

 Selanjutnya, peta pada Gambar (7) menunjukkan distribusi spasial frekuensi kejadian 

banjir dari bulan November, Desember, Januari, Pebruari dan Maret, yang dinyatakan 

dalam jumlah kejadian per bulan.   
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(a) November (b) Desember 

  
( c ) Januari ( d ) Pebruari 

 
( e ) Maret 

Gambar 7. (Color Online) Distribusi spasial frekuensi kejadaian per bulan, pada DAS di Jawa Timur 

 

 Analisis lebih detail dapat dilakukan dengan mencari lama waktu tiap kejadian debit 

yang melebih Q90, misalnya terjadi selama berapa hari? Hal ini bermanfaat untuk mencari 

nilai kuantil yang tepat yang berpotensi menghasilkan kejadian banjir besar. 
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Interpretasi  

 Informasi yang dijadikan sebagai acuan dalam penentuan debit banjir antar satu 

wilayah dengan wilayah lain sangat bervariasi. Salah satu cara menyatakan debit yang 

berpotensi banjir adalah dengan melihat tinggi-muka-air (TMA) sungai melalui alat 

pengukur level air, yang ditentukan berdasarkan pengalaman pengelola DAS dengan 

mempertimbangkan kejadaian banjir sebelumnya. Penerapan praktis metode ini banyak 

dilakukan pada DAS di Jawa Timur dan di tempat lain.   

 Dalam kasus ini, maka TMA pada lokasi yang diukur dapat dikonversi menjadi debit 

melalui analisis dan pengukuran debit dan kurva lengkung aliran (rating-curve).  

Selanjutnya, perlu dikalibrasi TLM pada (Q80, Q90, atau Q95) dengan nilai  TMA acuan di 

lokasi tersebut. Apakah penentuan debit banjir lebih pas menggunakan kuantil Q80, Q90, 

Q95,?   

 Selanjutnya, survey lapang lebih lanjut diperlukan untuk menghubungkan antara 

perhitungan statistik melalui TLM dengan praktek monitoring dan peringatan dini banjir 

(penentuan banjir) yang ada dan diterapkan pada beberapa DAS, sehingga diperoleh 

hubungan antara konsep teoritis dan aplikasi di lapangan.  

KESIMPULAN 

 Potensi kejadian banjir hampir merata untuk semua DAS dan terjadi antara bulan 

November sampai dengan Maret.  Penelitian menghasilkan peta tematik distribusi spasial: 

karakterisitk fisik, karakteristik hidrologi dan debit banjir, kejadian banjir dan peta tematik 

lain yang dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pengurangan resiko 

bencana. Hasil penelitian masih perlu di kalibrasi dengan standar yang berlaku di lapang.  
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Tabe1 1.  Contoh ringkasan nilai statiistik: karakteristik fisik, debit dan hujan pada beberapa DAS 

No. DAS Nama DAS Bentuk DAS 

Panjang 

Sungai 

(Km) 

Luas DAS  

(Km2)  

Qmax Qmin Qrat Q90 Hujan harian (mm) 

(m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) Rerata Maksimal 

1 Bacem  

Memanjang 

21.0 35.3 20.5 0.0 0.7 1.8 85.0 105.0 

4 Baros  10.0 30.5 0.8 0.0 0.1 0.1 122.0 150.0 

5 Temon  16.9 64.5 57.3 0.0 2.9 6.6 103.0 114.0 

52 Magetan 17.4 80.4 29.3 0.0 1.3 3.9 94.0 104.0 

55 Ngawi 28.8 213.4 972.0 0.1 92.2 270.0 101.0 158.0 

57 Kedungpring  46.2 610.3 9.5 0.0 0.5 1.5 122.0 148.0 

59 Ngindeng 19.8 109.8 47.0 0.1 4.5 10.6 113.0 116.0 

65 Cepu 33.3 106.0 2481.0 5.7 306.2 864.0 65.0 141.0 

70 Setren 44.1 93.7 19.2 0.0 2.0 4.5 65.0 141.0 

71 Pejok 19.5 48.4 32.8 0.0 1.4 3.5 68.0 168.0 

74 Babat  375.8 14125.4 2002.0 2.3 361.3 990.0 97.0 105.0 

79 Gandek  9.1 11.2 132.0 0.0 2.9 6.6 55.0 85.0 

82 Singgahan  17.2 31.7 80.1 0.1 3.3 6.8 65.0 141.0 

2 Lebaksari 

Melebar 

6.6 62.4 3.9 0.1 0.5 0.8 102.0 149.0 

3 Jabon  5.7 45.7 10.7 0.0 0.5 1.1 131.3 123.0 

6 Keser  7.4 42.3 69.6 0.0 3.3 8.3 74.0 95.0 

7 Kebak 6.5 18.9 24.7 0.0 0.4 0.9 92.0 125.0 

8 Pundensari  11.3 38.6 988.0 22.7 110.1 220.0 80.0 145.0 

50 Nambangan 18.5 66.6 397.0 0.0 38.3 97.2 63.0 99.0 

53 Kauman 15.3 51.2 2035.0 1.2 177.4 444.0 76.0 98.0 

54 Napel 8.8 14.4 2141.0 2.1 262.7 723.0 83.0 132.0 

80 Merakurak 12.4 29.3 27.2 0.0 0.5 1.2 67.0 92.0 

81 Genaharjo  12.6 33.6 11.6 0.0 0.7 1.8 57.0 97.0 

83 Belikanget 14.7 105.7 45.1 0.0 1.8 4.6 92.0 84.0 
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Tabel 2. Contoh Rekap Frekuensi Kejadain debit yang melebihi Q90 pada interval tahunan dan bulanan ( 1991 – 2001). 

 

No. 

DAS 
Nama DAS 

Kejadian Tahunan Kejadian Bulanan 
  

Total Maks Rerata Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Rerata 

1 Bacem  218 106 36.3 10 29 54 49 7 3 2 1 0 4 20 39 18.17 

4 Baros  201 81 33.5 31 12 3 1 1 0 3 1 0 24 82 43 16.75 

5 Temon  220 122 36.7 13 33 32 29 5 11 8 1 8 22 45 13 18.33 

52 Magetan 219 92 36.5 41 34 43 38 12 14 3 0 0 12 14 8 18.25 

55 Ngawi 219 56 36.5 25 54 57 34 3 5 2 0 0 6 16 17 18.25 

57 Kedungpring  219 63 36.5 47 63 35 22 1 0 0 0 0 4 30 17 18.25 

59 Ngindeng 218 111 36.3 20 38 53 27 3 7 1 1 6 12 34 16 18.17 

54 Napel 219 68 36.5 21 54 69 40 2 2 1 0 0 5 11 14 18.25 

80 Merakurak 220 76 36.7 35 38 63 38 15 3 0 0 0 0 17 11 18.33 

81 Genaharjo  229 104 38.2 44 37 52 19 5 2 1 0 0 1 21 47 19.08 

83 Belikanget 219 147 36.5 41 40 37 16 11 5 0 0 0 13 25 31 18.25 

 
 

   
            

 

   

Maks 38.2 47.0 70.0 69.0 54.0 19.0 14.0 12.0 4.0 8.0 29.0 82.0 47.0 19.1 

   

Rrt 36.3 29.7 42.2 47.5 32.6 5.6 3.7 2.0 0.5 0.9 7.6 23.3 22.1 18.2 

   

stdv 0.9 12.4 14.6 14.2 12.2 4.5 3.7 3.2 1.0 2.1 7.8 15.5 11.9 0.4 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to know the landforms characteristic at landslide occurrences in the 

research area.This research conducted with the field survey  on  landforms phenomena at the location 

of  landslides occurrences. Landforms map was constructed from topographic map, geology map, and 

assisted by analysis  Digital Elevation Modeling ( DEM).The result shows that the research area has 

14 landforms unit by 161 landslides occurrence. Landslide occurrences at the mountains of 

denudational of Formation Bemmelen (49 occurrences), in the mountain of intrusive andesitic ( 34 

occurrences), and the foot-slope mountain of denudational of Formation Bemmelen ( 18 occurrences). 

The level of landslide vulnerability is distinguished by existence of progressively increased 

weathering zone and rock structure which parallel with the level inclination of the main slope. 

Key word: landforms characteristic, landslides, soil development 

ABSTRAK 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui karakteristik bentuklahan rawan 

kejadian longsorlahan di daerah penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan lapangan 

terhadap fenomena bentuklahan pada lokasi kejadian longsorlahan aktual. Pemetaaan bentuklahan 

dengan bantuan peta rupa bumi, peta geologi, dan kontur digital dibantu analisis Digital Elevation 

Modelling (DEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah penelitian mempunyai 14 satuan 

bentuklahan dengan 161 kejadian longsorlahan. Kejadian longsorlahan terbanyak pada Lereng atas 

pegunungan denudasional berbatuan Formasi Bemmelen (49 kejadian), Lereng atas pegunungan 

berbatuan intrusi andesit (34 kejadian), dan Igir pegunungan denudasional berbatuan Formasi 

Bemmelen (18 kejadian). Tingkat kerawanan longsorlahan dicirikan oleh adanya ketebalan zone 

lapuk yang semakin tebal dan struktur batuan yang semakin miring sejajar dengan kemiringan lereng 

utamanya.  

Kata kunci: karakteristik bentuklahan, longsorlahan, perkembangan tanah 

 

PENDAHULUAN 

Daerah Pegunungan Menoreh secara geomorfologis sangat menarik dikaji karena 

sejarah perkembangan bentuklahannya yang kompleks. Kompleksnya kondisi fisik daerah 

Pegunungan Menoreh adalah adanya proses endogenik dan eksogenik yang bekerja pada 

berbagai batuan hingga membentuk bentanglahan yang ada saat ini. Beberapa batuan 

ditemukan antara lain: batu pasir, napal pasiran, batu lempung, dan batu gamping pada 

Eosen Tengah; batuan andesit, breksi andesit dan tuff yang merupakan hasil aktivitas 

Gunungapi Menoreh pada Oligosen; batu gamping dan koral yang terendapkan pada 

mailto:Kuswaji.Priyono@ums.ac.id
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Miosen Bawah; dan material koluvium yang terendapkan pada Zaman Quarter. Perbedaan 

batuan dan waktu pembentukan batuan tersebut berpengaruh terhadap tingkat 

perkembangan tanah. Proses perkembangan bentuklahan berikutnya lebih dipengaruhi 

oleh proses-proses eksogenik yang menghasilkan lembah-lembah sungai dan redistribusi 

material hasil pelapukan batuan yang salah satunya adalah longsorlahan. Kajian 

longsorlahan sebagai salah satu proses geomorfologi dan bentuklahan tidak dapat lepas 

dari kajian mengenai tanah sebagai tubuh alam.  

Pola distribusi tanah di permukaan bumi mengikuti konsep geomorfologi (Daniels, 

1971 dalam Jungerius, 1985). Secara garis besar, faktor pembentuk tanah hampir sama 

dengan faktor pembentuk bentuklahan (Jamulya, 1996). Menurut Jenny (1994), faktor 

pembentuk tanah meliputi bahan induk, relief/topografi, iklim, organisme, dan waktu. 

Adapun faktor pembentuk bentuklahan meliputi batuan induk, relief/topografi, dan proses 

(yang dipengaruhi iklim, organisme, dan waktu). Dalam proses pembentukannya, faktor-

faktor tersebut tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling bekerja sama sehingga 

menghasilkan tanah. Tubuh tanah secara umum dapat dipandang sebagai suatu media yang 

dinamik. Pada keadaan tertentu  salah satu atau beberapa faktor pembentuk tanah dapat 

lebih dominan pengaruhnya dibanding faktor yang lain, sehingga sifat-sifat tanah yang 

terbentuk menjadi heterogen. 

Banjar topografi (toposekuen) merupakan tempat gejala teragihnya sekelompok 

tanah secara berturutan di sepanjang lereng sebagai hasil topografi (topofunction) dalam 

kondisi faktor-faktor pembentuk tanah lain yang sama (Milne, 1935 dalam Gerrard, 1981). 

Lereng atas dengan kemiringan nisbi curam mempunyai drainase bebas, aliran permukaan 

besar, infiltrasi air kecil; sedangkan lereng bawah mempunyai drainase terhambat, 

infiltrasi air besar; dan bagian lembah dengan bentuk datar atau cekungan berpengatusan 

jelek menimbulkan iklim mikro yang berbeda sehingga terjadi perubahan sifat-sifat tanah 

dari lereng atas sampai lereng bawah bahkan sampai lembah (Gerrard, 1981). 

Tingkat perkembangan tanah merupakan ukuran kuantitatif jumlah perubahan yang 

terjadi di dalam tanah yang umumnya lebih ditunjukkan oleh sifat-sifat morfologi yang 

terlihat pada penampang profil tanah. Tingkat perkembangan tanah dapat dinilai 

berdasarkan warna tanah, kedalaman solum, kedalaman dan ketebalan horizon iluviasi, 

penyebaran lempung di dalam profil tanah, tekstur, struktur tanah dimana sifat-sifat ini 

dapat diukur secara kuantitatif (Foth dan Turk, 1972; Birkeland, 1984). Tanah yang lebih 

berkembang akan mempunyai horisonisasi yang lebih kompleks dan sifat fisik yang lebih 

mantap.   

Sejalan dengan latarbelakang di atas, maka penelitian ini memiliki tiga tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Mengetahui karakteristik bentuklahan pada kejadian longsorlahan di daerah 

penelitian, 

2. Mengetahui tingkat perkembangan tanah pada titik kejadian longsorlahan di daerah 

penelitian, dan 

3. Mempelajari pengaruh tingkat perkembangan tanah terhadap intensitas kejadian 

longsorlahan di daerah penelitian. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian perkembangan tanah di Pegunungan Menoreh ini mencakup semua 

kejadian longsorlahan (landslide) pada berbagai bentuklahan di daerah penelitian. 

Berdasarkan register bencana longsor dari kantor kecamatan  yang diperkuat dengan 

survey lapangan tahun 2013 terdapat 176 kejadian bencana longsorlahan. Sesuai tujuan 

penelitian, maka cara pengambilan sampel dilakukan secara purposif dengan bentuklahan 

sebagai satuan pemetaan. Identifikasi bentuklahan didasarkan keadaan relief, litologi, dan 

proses geomorfologi menggunakan sumber data Peta rupa bumi, peta geologi, dan dibantu 

dengan analisis DEM (digital elevation modeling).  

Variabel yang diamati, diukur, dan dikaji dalam penelitian ini meliputi Variabel 

bentuklahan (geomorfik) yang mempengaruhi sebaran kejadian bencana longsorlahan, 

yaitu: morfologi (morfografi dan morfometri), morfogenesa, morfokronologi dan 

morfoarrangement. Lokasi kejadian longsor dipetakan dalam peta bentuklahan dan 

dilakukan penyelidikan tingkat perkembangan tanahnya. Tahap I penelitian ini dibatasi 

pada survey kejadian longsor dan pemetaan sebaran kejadian longsorlahannya. Variabel 

yang mempengaruhi kejadian longsorlahan di setiap satuan bentuklahan diamati meliputi 

kedalaman zone lapuk, ketinggian, kemiringan lereng, struktur bidang kontak terhadap 

kemiringan lereng, tingkat usikan manusia, dan penggunaan lahan. Analisis dilakukan   

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berdasarkan pembagian tipe iklim Koppen, Schmidt dan Ferguson, dan Oldeman  

menunjukkan bahwa daerah penelitian beriklim tropik dengan curah hujan tahunan cukup 

tinggi (Am), kondisi sedang – basah (D, C, B),  bulan basah berturut-turut antara 5 – 7 

bulan dan bulan kering berturut-turut antara 2 - 3 bulan (C2). Kejadian bencana 

longsorlahan di daerah penelitian umumnya terjadi pada 2 bulan pertama musim 

penghujan (Nopember – Desember).  Berdasarkan data hujan rerata bulanan selama 10 

tahun menunjukkan awal musim hujan pada Bulan Oktober, diperkirakan longsorlahan 

terjadi setelah 1 bulan tanah mengalami jenuh air.  Ketahanan batuan akan menurun tajam 

pada musim penghujan dan mengakibatkan lereng menjadi labil dan rawan longsorlahan. 

Pertumbuhan penduduk di daerah penelitian menyebabkan  bertambahnya kebutuhan 

sarana jalan dan permukiman. Perkembangan sarana jalan dan permukiman dilakukan 

secara gotongroyong dengan memotong lereng. Pemotongan tebing lereng ini 

menyebabkan tahanan geser berkurang, demikian pula sistem drainase air dapat 

menyebabkan kadar air (lengas) tanah meningkat sehingga dapat mempercepat terjadinya 

longsorlahan. 

Kejadian longsorlahan di daerah penelitian tersebar pada satuan litologi breksi 

andesit sebanyak  106 kejadian dan  pada litologi andesit 41 kejadian, sedangkan pada 

litologi breksi andesit dan napal tufaan, gamping klastik, dan pada litologi batu pasir dan 

napal tufaan sebanyak 19 kejadian. Kejadian longsorlahan dicirikan oleh batuan yang 

sudah lapuk dan membentuk solum tanah yang tebal. Proses geomorfologi seperti 

pelapukan dan erosi merupakan proses awal terjadinya longsorlahan. Pelapukan pada 

batuan breksi andesit cenderung paling intensif, tanah yang terbentuk mudah 

terlongsorkan.   

Berdasarkan hasil analisis peta lereng dapat dijelaskan bahwa daerah penelitian 

hanya 36,35 % dengan kemiringan datar-landai, sedangkan 63,65 % mempunyai lereng 

agak miring hingga sangat curam yang rawan kejadian longsor. Kejadian longsor pada 

lereng miring hingga sangat curam ini sebanyak 148 kejadian, dominan pada lereng Kelas 
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V (82 kejadian) dan lereng Kelas VI (52 kejadian). Berdasarkan sebaran ketinggian 

tempat, kejadian longsorlahan di daerah penelitian adalah sebagai berikut: pada ketinggian 

> 625 m dpal (23 kejadian), 375 – 625 m dpal (84 kejadian), 125 – 375 m dpal (32 

kejadian), dan pada ketinggian < 125 m dpal (11 kejadian).  

Berdasarkan kemiringan lereng menunjukkan bahwa semakin besar kemiringan 

lerengnya maka semakin besar kandungan kaolinitnya dan termasuk tipologi kejadian 

longsor lahan  kelas tinggi. Kejadian longsorlahan di daerah penelitian umumnya berada 

pada pegunungan dengan bentuk lereng cembung dan kemiringan lerengnya tidak terjal. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa longsorlahan terjadi pada keadaan lereng yang 

memungkinkan terjadinya perkolasi air hujan yang maksimum, ditandai juga oleh 

kandungan lempung kaolinit yang tinggi.  

Daerah penelitian terdiri dari 3 bentukan asal, yaitu fluvial, structural, dan 

denudasional. Bentukan asal fluvial dan struktural di daerah penelitian masing-masing 

dapat dirinci menjadi 2 satuan bentuklahan, sedangkan bentukan asal denu-dasional 

menjadi 11 satuan bentuklahan. Adapun sebaran kejadian longsorlahan pada setiap satuan 

bentuklahan disajikan Tabel 1, selanjutnya uraian 15 satuan bentuklahan adalah sebagai 

berikut. Peta sebaran kejadian longsorlahan pada satuan bentuklahan di daerah penelitian 

disajikan pada Gambar 1. 

Karakteristik bentuklahan rawan longsorlahan di Pegunungan Menoreh Kabupaten 

Kulonprogo ini didasarkan pada kajian detail geomorfologis sebaran kejadian 

longsorlahan aktual. Guzzeti (2005) mendefinisikan rawan atau kerentanan sebagai 

kemungkinan terjadinya suatu longsor pada suatu area tertentu tanpa 

mempertimbangankan aspek temporal. Analisis longsorlahan secara geomorfologis 

mendasarkan pada konsep dasar geomorfologi “the past and present are the keys to the 

future” (Huabin et al., 2005). Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

memperkirakan kemungkinan terjadi longsorlahan di suatu lereng di daerah 

pegunungan/perbukitan berdasarkan kejadian longsorlahan sebelumnya. Pelongsoran 

dalam skala kecil hingga menengah juga sering terkait dengan pembentukan tanah pada 

tanah-tanah yang mempunyai derajad kembang kerut yang relatif besar, pelongsoran 

dalam skala besar biasanya lebih dikontrol kondisi litologi, struktur geologi, dan morfologi 

lereng. 

Tabel 1. Sebaran Bentuklahan dan Kejadian Longsorlahan di Daerah Penelitian 

No 

Genesis 

Bentuk-

lahan 

Bentuklahan Luas (ha) Luas% 
Jumlah 

Longsor 

1 Fluvial 

 

F1:Dataran Alluvial Lembah Sungai  994,98 2,90 0 

2 F2:Dataran Alluvial-koluvial  3.447,79 10,06 0 

3 
Struk-

tural 

S1: Pegunungan Antiklinal Berbatuan Formasi 

van Bemmelen Tersesarkan  
558,52 1,63 

 

7 

4 
S2: Pegunungan Antiklinal Berbatuan Formasi 

Jonggrangan Tersesarkan  
219,11 0,64 

 

3 

5 
 

Denudas

ional  

 

 

 

 

 

 

  

D1: Pegunungan Denudasional Berbatuan 

Intrusi Andesit  
1.706,89 4,98 13 

6 
D2:Lereng Atas Pegunungan Denudasional 

Berbatuan Intrusi Andesit  
2.759,55 8,05 

 

34 

7 
D3: Pegunungan Denudasional Berbatuan 

Formasi Bemmelen  
4.711,23 13,75 49 

8 
D4:Lereng Atas Pegunungan Denudasional 

Berbatuan Formasi Bemmelen  
4.119,05 12,02 

 

18 

9 
D5:Lerengkaki Pegunungan Denudasional 

Berbatuan Formasi Bemmelen  
4.956,32 14,46 

 

16 
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10 
  

 

 

D6: Pegunungan Denudasional Berbatuan 

Formasi Jonggrangan  
931,20 2,72 5 

11 D7: Lereng Atas Pegunungan Denudasional 

Berbatuan Formasi Jonggrangan  

1.112,41 3,25 

 

8 

 

12 
D8: Perbukitan Denudasional Berbatuan 

Formasi Sentolo  
2.268,09 6,62 3 

13 
D9: Lereng Atas Perbukitan Berbatuan 

Formasi Sentolo  
2.913,40 8,50 4 

14 
D10:Lereng Kaki Perbukitan Berbatuan 

Formasi Sentolo  
1.838,77 5,37 1 

15 
D11: Perbukitan Denudasional Berbatuan 

Formasi Nanggulan  
1.732,36 5,05 6 

Total: 34.269,67 100 166 

      Sumber: Analisis Peta Bentuklahan Daerah Penelitian, 2013  

 

Berdasarkan hasil analisis litologi, daerah penelitian didominasi oleh breksi andesit, 

tuff, tuff lapili, aglomerat dan sisipan lava andesit, andesit hiperstein dan andesit-augit-

hornblende, kepingan tuff napalan dengan luas 39,81 % dari keseluruhan luas daerah 

penelitian. Keberadaan litologi tersebut sangat terkait dengan keberadaan formasi andesit 

tua pada zaman Oligosen tengah sampai Miosen bawah.  Pada litologi ini telah terjadi 98 

kejadian longsorlahan, pengaruh bahan lapuk yang langsung kontak dengan batuan induk 

yang bersifat impermeabel mempunyai kondisi lereng rentan terhadap longsorlahan. 

Kedalaman zone lapuk dan posisi bidang kontak berupa lapisan batuan yang 

impermeabel terhadap kemiringan lereng memberi indikasi perbedaan tingkat kerentanan 

longsorlahannya. Semakin dalam zone lapuk pada posisi bidang kontak yang miring 

sejajar kemiringan lereng, kejadian longsor semakin sering terjadi. Karakteristik zone 

lapuk dan posisi bidang kontak yang memicu kejadian longsorlahan tersebut terdapat pada 

bentu lahan D4, D3, dan D2. 

Tindakan manusia dalam memanfaatkan lahan di lereng-lereng Pegunungan 

Menoreh ini telah menyebabkan perubahan mikro relief yang mempengaruhi pergerakan 

air permukaan. Pembuatan teras-teras pada lahan usaha tani telah meningkatkan jumlah air 

perkolasi, sehingga proses pengkayaan partikel lempung di horizon B menjadi dipercepat. 

Penggunaan lahan permukiman, kebun campuran, dan tegalan yang merupakan 

penggunaan lahan dominan di daerah penelitian, yaitu seluas 27.894,18 ha atau 81,39% 

luas keseluruhan daerah penelitian telah merubah keadaan bentuk lereng aslinya. 

Pembuatan teras bangku pada lahan pertanian dan pemotongan lereng untuk permukiman 

dan pembuatan jalan telah menyebabkan intensitas kejadian longsorlahan meningkat di 

daerah penelitian. Pembuatan teras bangku tidak hanya meningkatkan jumlah air 

perkolasi, namun di beberapa lokasi pembuatan teras bangku ini hingga kontak dengan 

batuan induk yang impermeabel sehingga mengakibatkan kejadian longsorlahan. 

Karakteritik bentuklahan rawan longsorlahan yang didasarkan dari kejadian 

longsorlahan sebelumnya di daerah penelitian dapat dikelompokkan dalam tiga kelas 

berikut. Karakteristik secara geomorfik yang paling sederhana dalam mitigasi bencana 

longsorlahan di daerah penelitian, adalah: ketebalan zone lapuk, ketinggian tempat, 

kemiringan lereng, dan posisi bidang kontak dari lapisan impermeabel. Tingkat usikan 

manusia berdasarkan persentase luasan terusik semakin rapat semakin besar persentasenya 

semakin terusik.  Posisi bidang kontak di daerah penelitian dibedakan berlawanan arah 

lereng, sejajar arah lereng, dan mendatar. Pada posisi yang berlawanan arah lereng 

menunjukkan pemotongan lereng tidak berpengaruh terhadap kejadian longsorlahan. 
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Tabel 2. Klasifikasi Bentuklahan Rawan Longsorlahan di Daerah Penelitian 

Sifat Morfologi Tingkat Kerawanan Longsorlahan 

Rendah Sedang Tinggi 

Kemiringan Lereng (%) < 25  25 – 60 > 60 

Ketinggian (m dpal) < 300 300 – 600 > 600  

Tebal Zone lapuk (cm) < 40 40 – 60 > 60 

Tingkat Usikan Manusia < 20% 20 – 30% > 30% 

Penggunaan Lahan Hutan Permukiman  Tegalan dan 

Kebuncampuran 

Posisi bidang kontak terhadap 

kemiringan lereng 

berlawanan mendatar Searah 

     Sumber: Analisis karakteristik bentuklahan pada kejadian longsorlahan, 2013 

 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1. Kejadian longsorlahan di Pegunungan Menoreh dalam 20 tahun terakhir sebanyak 

166 yang menyebar di 13 satuan bentuklahan. 

2. Bentuklahan dengan kejadian longsorlahan terbanyak adalah Pegunungan 

denudasional berbatuan Formasi Bemmelen (49 kejadian); Lereng atas pegunungan 

denudasional berbatuan intrusi andesit (34 kejadian); Lereng atas pegunungan 

denudasional berbatuan Formasi Bemmelen (18 kejadian). 

3. Karakteristik bentuklahan rawan longsorlahan di daerah penelitian dapat dibedakan 

menjadi 3 tingkat (rendah, sedang, dan tinggi), kejadian longsorlahan terbanyak 

terjadi pada Bentuklahan Lereng atas pegunungan denudasional , kondisi lereng 

dengan kemiringan agak curam (>25 – 55%), ketebalan zone lapuk > 60 cm, 

ketinggian tempat 375 – 625 m dpal, tingkat usikan manusia >30%, penggunaan 

lahan tegalan dan kebun campuran, dan posisi bidang kontak terhadap lereng 

sejajar/searah.  
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ABSTRACT  

Community resilience building programs by BNPB are bottom up effort, so it should be understood 

that the toughness is a model of the evolution of the pattern of resilience that people sought much 

earlier. This study was designed to identify the elements of resilience within the community as a 

strategy to build resilience sustainability. This research is qualitative find different possibilities 

resilience process that can take place with 6 points large framed resilience, research data sourced 

from key informants and documentation. As a result, people with government and other stakeholders 

to build economic security strategy makes ecotourism and the world scouts-village and self-

sufficiency as the resilience foundation. Institutional disaster management can synergize with Scout 

as the foundation to build the character of the community and regeneration at various age levels. 

While disaster management activities have been initiated at the government level through several 

activities contained in the RPJM Desa 

Keywords : strategy, community resilience, sustainability.  

ABSTRAK 

Program membangun ketangguhan masyarakat oleh BNPB merupakan upaya bottom-up, sehingga 

perlu dipahami bahwa ketangguhan tersebut merupakan model evolusi dari pola ketangguhan yang 

diupayakan masyarakat jauh sebelumnya. Penelitian ini dirancang untuk menemukenali unsur-unsur 

ketangguhan dalam diri masyarakat sebagai strategi membangun ketangguhan yang keberlanjutan. 

Mitode yang dilakukan ialah kualitatif dengan mencakal berbagai kemungkinan proses ketangguhan 

itu dapat berlangsung dengan dikerangkai 6 poin besar ketangguhan, data penelitian memanfaatkan 

informan kunci dan dokumentasi sebagai sumbernya. Hasilnya, masyarakat bersama pemerintah dan 

stakeholder terkait membangun  ekonomi dengan strategi ekowisata dan menjadikan desa wisata 

pramuka dunia serta swasembada pangan sebagai landasan kemandirian. Kelembagaan dalam 

penanggulangan bencana dapat mensinergikan dengan Pramuka yang sebagai tumpuan membangun 

karakter masyarakat dan melakukan regenerasi pada berbagai tingkat usia. Sementara kegiatan 

pengelolaan bencana telah diinisiasi dari pemerintah melalui beberapa kegiatan yang tertuang dalam 

RPJM Desa.  

Kata kunci: strategi, ketangguhan masyarakat, berkelanjutan 

 
PENDAHULUAN  

Pengurangan risiko bencana berlangsung efektif apabila masyarakat di wilayah terpapar 

bencana memiliki kesadaran yang mendalam tentang apa dan bagaimana risiko serta 

langkah-langkah pengelolaannya. Program Desa Tangguh Bencana merupakan sebuah 

sarana mendorong masyarakat untuk dapat mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu 

mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus 

meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan 

mailto:suud.dien@gmail.com
mailto:bhoesnoel58@gmaill.com
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dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, 

kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan 

pasca keadaan darurat (Perka BNPB No. 1 Th. 2012). Orientasi utamanya ialah 

membangun kemampuan mandiri masyarakat desa untuk mampu beradaptasi dan 

menghadapi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana 

yang merugikan, jika terkena bencana.  

Jika ketangguhan dapat dimaknai sebagai sikap mental komunitas dalam menghadapi 

potensi bencana diwilayahnya dengan langkah-langkah strategis yang terorganisir. Maka 

kerangka sistim pengetahuan dalam bentuk pengetahuan diam-diam (tacit knowledge), 

serta berbagai pilihan sikap mental yang telah terbentuk dalam kurun yang lama dalam 

merespon bencana harus menjadi landasan dalam membangun ketangguhan itu sendiri. 

Sistim pengetahuan dan sikap tindakan dalam penanggulangan tersebut kemudaian dapat 

ditransformasikan ke dalam indikator yang lebih kompleks melalui berbagai proses 

pembelajaran. Sehingga akan nampak bagaimana proses evolusi itu berlangsung sealamiah 

mungkin dengan masyarakat betul-betul sebagai pelaku evolusi tersebut. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa untuk mencapai kemajuan sosial dan 

transformasi budaya yang baik bagi masyarakat maka aktivitas pengembangan masyarakat 

harus dilakukan secara terus menerus sampai akhirnya masyarakat bisa mandiri tanpa 

terjadi ketergantungan dengan pihak luar Alfitri (2011). 

Menjadi sebuah tantangan membangun ketangguhan masyarakat di desa/wilayah yang 

memiliki potensi bencana yang tinggi, akan tetapi belum ada dampak yang dirasakan 

masyarakat. Namun menjadi temuan yang cukup menarik jika nyatanya masyarakat, 

pemerintah, dan stakeholder terkait telah memiliki sikap-sikap ketangguhan. Sehingga 

penelitian sederhana ini dirancang untuk menemukenali unsur-unsur ketangguhan dalam 

diri masyarakat sebagai strategi membangun ketangguhan yang keberlanjutan, dengan 

lokasi studi di Desa Lebakharjo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 

METODE 

Kajian ini berangkat dari sebuah hipotesis bahwa masyarakat local memiliki modal 

ketangguhan yang tinggal dikembangkan dalam indicator desa tangguh. Modal ketanguhan 

ini berbeda dan khas di setiap desa atau komunitas. Berawal dari asumsi bahwa 

ketangguhan bersifat melekat, dan oleh karenanya “hanya” tersirat dalam keseharian 

masyarakat. Yang perlu dilakukan dalam kajian ini adalah mengeksplisitkan hal-hal yang 

selama ini berwatak implisit. Hal ini diperlukan justru karena pemahaman bahwa hal yang 

bersifat implisit itulah yang selama ini tidak dimengerti, dan bahkan dianggap tidak ada. 

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan mencakal berbagai kemungkinan proses 

ketangguhan dapat berlangsung, tentu saja masih dalam kerangka dan relevansi terhadap 6 

poin besar desa tangguh bencana yakni Legislasi, Perencanaan, Kelembagaan, Pendanaan, 

Pengembangan kapasitas, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Sehingga data yang 

dibutuhkan ialah data yang bersumber dari informan-informan melalui proses indeepth 

interview, dan data skunder.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mencakal Nilai Kemandirian Desa 

Ketangguhan masyarakat tentu saja harus memiliki ruh kemandirian, lebih khusus 

kemandirian tersebut dalam konteks penanggulangan bencana. Dalam perspektif psikologi 
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sosial, kemandirian merupakan nilai yang terbangun salah satu faktornya oleh nilai 

kebudayaan social yang kuat sehingga suatu individu/komunitas memiliki kemampuan 

menyelesaikan permasalahannya tanpa lagi bergantung dengan individu/komunitas lain 

(Sarwono, 1998). Jika faktor kebudayaan menjadi faktor pembentuk serta bisa jadi 

merupakan bentuk dari kemandirian itu sendiri, maka kemandirian merupakan jiwa dan 

sistim kerja yang melekat di dalam masyarakat.    

Lokasi desa yang jauh dengan akses pusat kota Kabupaten maupun kota kecamatan 

membuat masyarakat memilih untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari di wilayah 

desa. Keseimbangan antara permintaan dan penawaran membuat aktivitas ekonomi di 

Desa cukup menggeliat.  Lengkapnya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, misalnya 

saja di masing-masing dusun memiliki 3-4 toko kelontong yang menyediakan berbagai 

kebutuhan seharai-hari, dan 9 buah toko sandang yang tersebar di dusun-dusun 

memberikan akses kemudahan bagi masyarakat. Di samping itu, tingginya minat 

masyarakat pada sektor pertanian (71,57 % dari total pekerja) menunjukkan betapa 

tergantungnya masyarakat Lebakharjo terhadap sektor tersebut. Total luas lahan untuk 

kegiatan perekonomian adalah 498 ha (61,8% dari total luas desa) yang merupakan lahan 

subur sehingga dari catatan desa hasil pertanian dapat mencapai 5 ton/ha. Dengan jumlah 

penduduk 7221 jiwa, Desa Lebakharjo mampu mencapai swasemabada pangan. Komoditi 

hasil pertanian yang beragam merupakan penyumbang terbesar Produk Domestik Desa 

Bruto (PDDB) sebesar 45%.  

 

 

Gambar 1. (Color Online) Lokasi Desa Lebakharjo (Google Earth, Capture 2015) 

Sementara itu, pemerintah desa Lebakharjo, saat ini sedang mencanangkan program 

penguatan Desa Pramuka dan Desa Wisata / Ekowisata. Menurut kepala desa, penguatan 

program Desa Pramuka dicanangkan dalam rangka menguatkan kembali karakter 

kepramukaan desa utamanya bagi para generasi muda, selain juga mempertahankan ikon 

Desa Pramuka Dunia. Sementara Desa Wisata dengan pendekatan ekowisata lebih 

ditujukan untuk kemandirian dan pengembangan ekonomi lokal (Local Economic 

Development). Fokus utama pemerintah desa pada 5 tahun kedepan ialah perbaikan akses 

jalan dan sarana untuk dua tempat lokasi wisata yaitu kawasan wisata Pantai Licin dan 

Coban Angin. Fenomena tersebut dapat dijelaskan dengan teori Moeljarto Tjokrowinoto 

(2002), bahwa kemandirian masyarakatdapat dijumpai dengan indikasi: Pertama, 

masyarakat mengambil keputusan untuk memenuhi kebutuhannya yang diletakkan oleh 

masyarakat itu sendiri. Kedua masyarakat mengelola dan  memobilisasikan sumber-

sumber yang terdapat di  komunitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. 
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Memang besarnya asset produktif warga bisa bermakna ganda, di satu sisi asset produktif 

dapat menjadi katalisator daya pulih masyarakat yang terlanda bencana, namun di sisi 

yang lain akan memberikan nilai kerugian dan risiko yang tinggi jika tidak dilakukan 

strategi-strategi perlindungan asset. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk “melu 

hangrungkepi” (turut bertanggungjawab) terhadap hasil-hasil pembangunan. Modal awal 

tentunya dimulai dari prinsip “rumongso handarbeni” (rasa memiliki) yang selama ini 

telah ditunjukkan masyarakt Lebakharjo melalui kegiatan gugur gunung sebagai bentuk 

bekerja bersama untuk mencapai hal yang didambakan bersama. Misalnya saja 

pembangunan jalan untuk akses ke pantai Licin, pembukaan ruas jalan utama, dan 

beberapa pembangunan jembatan masih kental dengan unsur swadaya dan gotong-royong.    

Tidak dipungkiri bahwa gotong-royong merupakan manifestasi solidaritas yang 

mendasarkan diri pada prinsip moralitas, dan menunjukkan adanya kesadaran manusia 

bahwa kemaslahatan hidup dapat dicapai dengan kebersamaan. Dalam kegiatan sosial 

masyarakat Jawa mengenal filosofi sepi ing pamrih rame ing gawe (tidak mementingkan 

diri, giat bekerja), ini merupakan ungkapan kunci bagi gaya hidup masyarakat  Jawa 

dengan sikap dan perilakunya yang mengedepankan sikap nrimo, sabar, waspodo-eling, 

andhap asor dan prasaja (menerima apa adanya, sabar, ingat-waspada, sopan santun, dan 

bersahaja) (Zamroni, 2011). Berkaitan dengan kesiapsiagaan masyarakat sebagai wujud 

ketangguhan, gotong-royong merupakan modal sosial masyarakat (social capital) siap 

siaga masyarakat lokal dalam menghadapi suatu bencana. Modal sosial berperan 

memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi, peringatan dan bantuan untuk 

menyelamatkan diri ketika bencana terjadi, baik bantuan fisik maupun bantuan psikologis 

(Tashadi, 1982). 

Strategi Pola Regenerasi yang Terpadu 

Strategi membangun ketangguhan masyarakat dalam pengelolaan bencana harus 

memastikan bahwa kesadaran dan sistim pengetahuan yang telah terbangun dalam 

masyarakat pada generasi saat ini akan dapat terjalin dan berlangsung lama pada generasi 

yang akan datang. Dengan begitu diharapkan kesadaran masyarakat akan semakin 

paripurna dan tata kelola penanganan bencana semakin baik. Secara umum, pola 

regenerasi masyarakat Lebakharjo sangat identik dengan Pramuka. Pertama, sejarah 

perkembangan Desa Lebakharjo mulai dari desa yang terpencil menjadi desa yang dikenal 

oleh masyarakat dunia adalah peran dari penggiat Pramuka baik dari dalam maupun dari 

luar Desa Lebakharjo. Kedua, di dalam kegiatan pramuka mulai dari sekolah dasar hingga 

menengah atas merupakan salah satu sarana dalam menjaga dan membangun karakter 

pada masing-masing generasi usia. Setelah mereka mencapai usia pasca sekolah, kegiatan 

pramuka akan diwadahi di gugus depan desa. Beberpa kegiatan Pramuka yang bersejarah 

dan berperan penting dalam membangun desa dalam berbagai sektor diantaranya 

Perkemahan Wirakarya Asia Pasific (PW ASPAC) tahun 1978, COMDECA (Community 

Developmeny Camp) tahun 1993, Latihan Gabungan Pramuka Nasional Perguruan Tinggi 

tahun 2012, Kemah Kemerdekaan Jawa Timur tahun 2012, dan Raimuna Daerah Jawa 

Timur tahun 2013. 

Dukungan pemerintah desa dalam pelaksanaan ekstrakurikuler khusunya kepramukaan di 

sekolah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Desa, dengan memberikan 

dukungan anggaran sebesar Rp. 25.000.000 untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler 

di SD, SMP, dan SMK. Selain organisasi kepramukaan, masih terdapat beberapa 

kelompok yang dapat ditunggangi issu kebencanaan sebagai sarana membangun kesadaran 

dan pengelolaan yang berkelanjutan, seperti halnya relawan Sibat (Siaga Bencana Berbasis 

Masyarakat) bentukan PMI dan Koalisi Muda Bersatu (KMB) yang merupakan leburan 
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dari beberapa kelompok organisasi pemuda. Kesemuanya dapat menjadi embrio penguat 

Forum PRB dan relawan Desa. Adanya sinergi dengan lembaga pendidikan/sekolah serta 

dukungan dari pemerintah lokal terus menerus merupakan langkah strategis dalam 

membangun generasi yang siaga bencana. Di samping itu, identifikasi dan pemetaan 

struktur dan pola organisasi lokal untuk kemudian di adopsi dalam organisasi kebencanaan 

ialah langkah strategis untuk mewujudkan kesuksesan pengurangan risiko di level lokal 

(ADPC, 2003).   

Kesadaran Lokal terhadap Ancaman Bencana 

Kesadaran merupakan proses penting dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang 

tangguh bencana. Secara alamiah, kesadaran biasanya muncul pada masyarakat yang 

wilayahnya sering mengalami bencana, terlebih lagi jika sudah menelan korban dan harta 

benda. Bisa juga kesadaran itu muncul dari proses pendidikan/pembelajaran yang 

diberikan oleh pihak luar, namun biasanya ini tidak berlangsung lama dalam kelekatan 

sistim pengetahuan masyarakat. Kesadaran komunitas dalam merespon bencana memiliki 

kadar yang berbeda-beda, akan tetapi besar kecilnya kesadaran tetap menjadi landasan 

untuk menumbuhkembangkan kesadaran-kesadaran tingkat lanjut. 

Sebagai wilayah yang memang berada di dalam cekungan perbukitan Malang selatan, 

yang sebagian wilayahnya juga berhadapan dengan Samudera Hindia serta sebagai muara 

aliran dari Gunung Semeru. Lebakharjo memiliki segudang ancaman yang melekat dengan 

fisiografinya yaitu; longsor, banjir, lahar hujan, tsunami dan gempabumi. Beberapa 

kejadian bencana yang masih sangat melekat dalam ingatan warga ialah tsunami 1994, 

banjir 2003, 2005, 2015, dan longsor 2015. Dari narasumber menyebutkan bahwa, respon 

masyarakat terhadap kejadian bencana dilakukan dengan sikap gotong-royong, 

pengumpulan sumbangan dari warga yang tidak terlanda bencana, membuat.   

Respon itu bersifat jangka pendek yang disebut mekanisme penyesuaian (coping 

mechanism) atau dalam jangka panjang yang dikenal sebagai mekanisme adaptasi 

(adaptatif mechanism). Mekanisme dalam menghadapi perubahan dalam jangka pendek 

bertujuan untuk mengakses kebutuhan hidup dasar yaitu keamanam, sandang, dan pangan, 

sedangkan mekanisme jangka panjang bertujuan untuk memperkuat sumber–sumber 

kehidupannya. Kesadaran pemerintah lokal sebagai wujud dari coping mechanism dan 

adaptatif mechanism setidaknya dapat ditunjukkan dengan dirumuskannya program untuk 

siapsiaga bencana dalam RPJMDes 2015-2019. Dikatakan kepala desa, bahwa program 

penanggulangan bencana akan terus digalakkan karena melihat kondisi desa yang 

memiliki potensi dan pengalaman bencana yang beragam. Dengan kesadaran masyarakat 

yang semakin tinggi, Pemerintah Desa akan terus mengalokasikan anggaran untuk 

program penanggulangan bencana. 

Tabel 1. Program Pengelolaan Bencana Desa dalam RPJM Desa 2015-2019 

Program Pelaksanaan Persentase dari Anggaran 

per Tahun 

Penyudetan disungai Kalimanjing untuk 

menanggulangi banjir yang terendamnya 3 

pedukuhan yaitu Krajan II, Krajan IB, dan Sukomaju 

B  

2015 10,9% 

 

Pembuatan Tanggul di sepanjang sungai Kedung 

Ondo dan Sungai Kali Sat 

2015 1,5 % 

 

Penanaman hutan gundul kembali ( Reboisasi )  2015,2016,2017 0,5% 

Normalisasi sungai Sengkaringan  2016 10,9% 

Pembuatan tanggul di sepanjang sungai Glidik Progresif 2016-2019 29,4% 

Penghijauan di tempat Pasir Putih Licin Dusun 

Lebaksari ( Licin ) 

Tiap tahun Rata-Rata 0,5 % 
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Pengadaan  peralatan tanda bahaya 4 unit 2019 1,7% 

Pengadaan sirine untuk bencana  Tsunami di Pantai 

Lebaksari Licin 

2019 1,3 % 

 

Penyuluhan lingkungan Tiap tahun 0,7%  

Sumber: RPJM Desa Lebakharjo, 2015-2019 

Relevansi 

Segala bentuk tindakan masyarakat, pemerintah, maupun stakeholder lain yang mengarah 

pada proses penangguhan masyarakat sebetulnya dapat dikaitkan sengan indicator dan 6 

kategori desa tangguh. Dalam hal ini adalah wujud perspektif yang lebih luas dalam 

menilai ketangguhan itu sendiri. Beberapa hal tindakan yang dapat dikaitkan dengan 

indikator ketangguhan disajikan dalam tabel.  

Tabel 2 Relevansi Indikator 

Praktik / Potensi Relevansi Indikator 6 Kategori 

Program PB dalam dokumen RPJM 

Desa 

Kebijakan  Desa tentang PB Legislasi 

Rencana Penanggulangan Bencana, 

Rencana Aksi Komunitas, dan 

Rencana kontijensi  

Perencanaan 

Pramuka, KMB, Senkom, Sibat Forum PRB  

Kelembagaan Relawan Penanggulangan Bencana 

Kerjasama antar pelaku dan wilayah 

Dana untuk kegiatan mitigasi dan 

kesiapsiagaan, ewang/gotong royong 

masyarakat 

Dana tanggap darurat 

Pendanaan 

Dana untuk PRB 

Pelatihan kader Pramuka, Sibat, 

Senkom, penyuluhan lingkungan, dan 

giat yang lain 

Pelatihan untuk pemerintah desa 

Pengembangan Kapasitas 

Pelatihan untuk tim relawan 

Pelatihan untuk warga desa 

Pelibatan/partisipasi warga desa 

Pelibatan Perempuan dalam tim 

relawan 

Pengadaan tanda bahaya dan sirine Sistem peringatan dini  

Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana 

Normalisasi, penanggulan, dan 

reboisasi Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik) 

Pencanangan Desa Pramuka dan 

Wisata, swasembada pangan desa 

Pola ketahanan ekonomi untuk 

mengurangi kerentanan masyarakat 

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) 

untuk PRB 

Sumber: peneliti, 2015 

KESIMPULAN DAN PEMBELAJARAN 

Ketangguhan masyarakat bisa jadi merupakan proses yang terbangun secara alamiah di 

dalam diri masyarakat  yang terbentuk dalam sosio kultur masyarakat. Dalam konteks 

lebih khusus, yakni pengelolaan bencana, praktik-praktik ketangguhan dalam masyarakat  

tentu saja merupakan modal strategis yang tentunya harus ditransformasikan dengan 20 

indikator desa tangguh. Sehingga ketika ketangguhan berwujud transformasi dari masa 

lalu, masa, kini, dan masa yang akan datang, teknologi ketangguhan yang berkelanjutan 

dapat tercipta dengan sendirinya. 
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ABSTRACT  

Indonesia one of the countries most vulnerable to disasters, located between three tectonic 

plates, the Eurasian, Indo-Australian and the Pacific and are in the Pacific ring of fire. Such 

conditions increase the potential for earthquakes, tsunamis to volcanic eruptions. Disasters 

with highest intensity among tectonic earthquake, whose epicenter point under the sea 

making it possible tsunami. Tsunamis are waves of displacement caused by large volumes of 

seawater. When the tsunami enters the beach, the wave height increases and then hit the 

beach with great force. Strength parameters such tsunami earthquake magnitude, depth 

epicentrum, epicentrum distance by land, sea morphology to the growth of existing waves. 

Interaction of each parameter affects the size variation of tsunami waves. The power of a 

tsunami capable to destroy a wall with hydrodynamic force, scouring the soil, damaging the 

foundation with a strong flow of water and carrying debris. 

The effect is a potential danger (hazard collateral potency) with a huge impact related 

economic losses. The effects should be minimized with optimal mitigation efforts. 

Evacuation method is part of a post-disaster mitigation efforts. The method commonly used 

is a horizontal evacuation that rely solely on the presence of highlands surrounding the 

affected area. In addition there is a vertical evacuation method with tsunami evacuation 

building, as the Japanese tsunami in 2011. However, of these methods there is still a threat to 

the structure of the building and the height of the tsunami varied predictions. Based on these 

problems, the author aims to create a model of donward vertical evacuation using bunker. 

This method is able to overcome the threat of the structure as well as the effect of tsunami 

heights are difficult to predict. More bunkers can withstand the force of an earthquake of high 

rise buildings, stronger against the current, as well as watertight. Bunker placed rallying point 

spread in a predetermined in order to support the evacuation. 

 

Key words : tsunami, evakuasi, bunker 

ABSTRAK 

Indonesia satu dari sekian negara yang rentan terhadap bencana, terletak diantara tiga 

lempeng tektonik yaitu Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik serta berada di cincin api Pasifik. 

Kondisi tersebut meningkatkan potensi terjadi gempa bumi, tsunami hingga erupsi gunung 

api. Bencana dengan intensitas tertinggi diantaranya gempa tektonik, yang titik 

episentrumnya di bawah laut sehingga memungkinkan terjadinya tsunami. Tsunami 

merupakan gelombang disebabkan perpindahan sejumlah besar volume air laut. Ketika 

tsunami memasuki pantai, ketinggian gelombang bertambah lalu menghantam pantai dengan 

kuat. Parameter kekuatan tsunami diantaranya magnitude gempa, kedalaman epicentrum, 

jarak epicentrum dengan daratan, morfologi lautan hingga pertumbuhan gelombang yang ada. 

Interaksi setiap parameter mempengaruhi variasi ukuran gelombang tsunami. Kekuatan 

mailto:tfebrianw@gmail.com
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tsunami mampu menghancurkan tembok dengan gaya hidrodinamisnya, mengerosi tanah, 

merusak pondasi dengan kuat arus airnya serta membawa puing bangunan hingga kapal 

nelayan. 

Efek tersebut merupakan potensi bahaya ikutan (collateral hazard potency) yang perlu 

diwaspadai karena membawa dampak besar terkait kerugian ekonomi. Efek tersebut harus 

diminimalisir dengan upaya mitigasi yang optimal. Metode evakuasi merupakan bagian dari 

upaya mitigasi pasca bencana. Metode yang umum dipakai adalah evakuasi secara horizontal 

yang hanya mengandalkan keberadaan dataran tinggi disekitar area terdampak. Selain itu 

terdapat metode evakuasi vertikal memakai gedung bertingkat sebagai tempat evakuasi, 

sebagaimana tsunami Jepang 2011. Namun, dari metode tersebut masih ada ancaman pada 

struktur bangunan dan prediksi ketinggian tsunami yang variatif. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, penulis bertujuan membuat model evakuasi vertikal ke bawah menggunakan bunker. 

Metode ini mampu mengatasi ancaman struktur serta pengaruh ketinggian Tsunami yang 

sulit diprediksi. Bunker lebih dapat menahan kekuatan gempa dari gedung bertingkat, lebih 

kuat terhadap arus, serta kedap air. Bunker ditempatkan menyebar di titik kumpul yang telah 

ditentukan agar evakuasi berjalan optimal.        

 

Kata kunci : tsunami, evakuasi, bunker 

 

PENDAHULUAN  

Indonesia merupakan negara dengan posisi geografis yang unik. Terletak diantara dua 

benua dan dua samudera serta tiga lempeng besar tektonik membuat indonesia tidak hanya 

kaya akan sumber daya alam namun juga resiko terhadap bencana alam , diantaranya 

gunung meletus, gempa dan tsunami. Bencana dapat muncul secara seri akibat pengaruh 

bencana lain. Salah satunya adalah tsunami yang timbul akibat terjadinya gempa atau 

gunung meletus. Tsunami adalah salah satu bentuk dari gelombang yang disebabkan 

perpindahan sejumlah besar volume air di lautan. Ketika gelombang tsunami memasuki 

perairan dangkal ketinggian gelombang akan bertambah hingga puluhan meter lalu 

menghantam pantai dengan kekuatan besar.  

Belajar dari pengalaman tsunami aceh dan pangandaran, gelombang tsunami menimbulkan 

dampak kerusakan yang parah. Banyak bangunan di indonesia yang tidak terstandarisasi 

tahan gempa, kurangnya bangunan pelindung pantai serta tidak tersedianya tempat 

evakuasi yang permanen turut serta memperbesar jatuhnya korban. Bahkan banyak 

bangunan yang rata dengan tanah akibat sapuan gelombang tsunami di aceh sementara 

ketinggian bangunan di kawasan pesisir tidak cukup aman dari tinggi gelombang yang 

terbentuk.sebagaimana yang tertera pada uu no. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan 

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, menyatakan bahwa seluruh wilayah pesisir dan 

pulau-pulau kecil merupakan daerah yang rentan terhadap kerusakan oleh alam maupun 

manusia, sehingga seluruhnya termasuk kawasan  rawan bencana dan memerlukan 

mitigasi.1)   
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Gambar 1. (Color Online)  Peta Kerawanan Tsunami di Indonesia 

  

Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum berdasarkan pada langkah – langkah 

yang sistematis dan terencana, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan 

terdapat langkah penting yang tidak terlaksana.3) Metode evakuasi yang umum dipakai 

pada bencana tsunami adalah evakuasi secara horizontal yang hanya mengandalkan 

keberadaan dataran tinggi disekitar area terdampak. Selain itu juga terdapat metode 

evakuasi vertikal menggunakan gedung bertingkat sebagai tempat evakuasi. 

Menimbang kondisi Indonesia yang rentan terhadap bencana, studi ini mengkaji tentang 

tsunami yang termasuk potensi bahaya utama (main hazard) di Indonesia serta metode 

evakuasi bencana tsunami menggunakan sistem bunker. 

METODE 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mempublikasikan gagasan baru berupa metode evakuasi 

tsunami menggunakan bunker dengan membandingkan efektifitasnya terhadap berbagai 

gaya yang berpengaruh ketika tsunami terjadi. Langkah yang dilakukan adalah mengurai 

terlebih dahulu metode evakuasi yang telah ada beserta kemampuannya. Kemudian 

selanjutnya melakukan studi literature berkaitan gaya yang berpengaruh pada saat 

terjadinya tsunami. Kemudian kami membandingkan peforma bunker terhadap berbagai 

gaya yang timbul apabila terjadi tsunami.  

RUMUSAN MASALAH  

Metode evakuasi yang umum dipakai pada bencana tsunami adalah evakuasi secara 

horizontal yang hanya mengandalkan keberadaan dataran tinggi disekitar area terdampak. 

Selain itu rumah hunian masyarakat dengan desain struktur standar umumnya bangunan 

hunian biasa sehingga kurang mampu dijadikan sebagai tempat berlindung dari gempa 

bumi dan tsunami dalam skala besar.3)Kondisi tersebut menjadi alasan munculnya riset 
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tentang bangunan evakuasi atau escape building pasca tsunami Aceh pada tahun 2004. 

Riset tersebut berlandaskan pada FEMA (Federal Emergency Management Agency) P646 

yang juga menyajikan metode evakuasi vertikal yang telah diterapkan di Jepang. Evakuasi 

vertikal adalah bangunan atau gundukan tanah yang memiliki ketinggian yang cukup 

untuk menampung pengungsi dari atas tingkat gelombang tsunami, dan dirancang dengan 

kekuatan dan ketahanan yang dibutuhkan untuk melawan efek dari gelombang tsunami. 

Beberapa contoh bangunan yang disiapkan untuk evakuasi vertikal di Jepang adalah The 

Life Saving Tower, Nashihi Toee, elevated shelter, Aonae Ementary School dan soil berm. 

Bangunan tersebut terdiri dari bangunan single purpose, multi purpose dan multi hazard 

considerations. Single purpose yaitu bangunan yang khusus untuk evakuasi tsunami, 

bangunan multi purpose yaitu bangunan yang tidak hanya memiliki fungsi untuk evakuasi 

tsunami secara vertikal, namun juga dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti sekolah, 

garasi, atau taman dan multi hazard considerations yaitu bangunan yang tidak hanya 

digunakan untuk evakuasi tsunami tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk evakuasi bencana 

lainnya seperti angina topan dan gempa. 3) 

Permasalahan baru timbul ketika bangunan  vertikal yang ada tidak lebih tinggi dari 

gelombang tsunami yang menghantam. Akibatnya korban yang berada di dalam gedung 

tetap terkena gelombang tsunami. Parameter lain yang menjadi pertimbangan adalah 

optimalisasi waktu agar korban mampu mencapai titik aman  dalam gedung bertingkat. 

Kondisi menjadi tidak ideal dalam segi waktu ketika terdapat banyak korban yang hendak 

naik ke atas bangunan. Ancaman lain timbul dari banyaknya interaksi air dengan 

bangunan sehingga menimbulkan banyaknya gaya  akibat interaksi tersebut. Berdasarkan 

permasalahan di atas penulis bertujuan membuat model evakuasi vertikal ke bawah 

menggunakan bunker karena metode ini mampu mengatasi ancaman struktur serta 

pengaruh ketinggian gelombang Tsunami yang sulit diprediksi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

a. Perbandingan Elevasi Live Saving Tower/Escape Building dan Bunker 
terhadap Tinggi Gelombang Tsunami 

Tinggi Live Saving Tower/Escape Building harus lebih tinggi dari tinggi gelombang 

tsunami. Tujuan penambahan tinggi bangunan agar korban yang berlindung dalam 

bangunan ini tidak diterjang oleh tsunami, sehingga seluruh korban selamat. Dalam 

kasus ini diasumsikan bahwa tinggi Live Saving Tower/Escape Building adalah lebih 

tinggi 1 meter dari tinggi gelombang tsunami. Asumsi penambahan tinggi bangunan 

1 meter dari tinggi gelombang adalah, material yang berupa puing terapung memiliki 

tinggi tidak lebih dari 1 meter terhadap permukaan gelombang tsunami. 
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Gambar 2. (Color Online)  Grafik kebutuhan tinggi bangunan terhadap tinggi tsunami 

Kedalaman bunker diasumsikan sedalam 4 meter dari permukaan tanah, sampai 

permukaan lantai tempat kaki korban berpijak. Asumsi tersebut mengabaikan tebal pile 

cap apabila pondasi yang digunakan berupa pile foundation. Berdasarkan grafik hubungan 

tinggi atau kedalaman bangunan terhadap tinggi gelombang, dapat disimpulkan bahwa 

dalam mendesain bunker, para desainer tidak perlu memperhatikan kedalaman bunker 

karena tidak terpengaruh tinggi gelombang tsunami. Akan tetapi dalam mendesain Live 

Saving Tower/Escape Building, para desainer harus memperhatikan tinggi elombang 

tsunami. Sehingga efisiensi penggunaan Live Saving Tower/Escape Building pada 

ketinggian gelombang tsunami tertentu sangatlah kurang.  

 

b. Perbandingan Kecepatan Evakuasi Mencapai Titik Aman pada Live Saving 
Tower/Escape Building dengan Bunker. 

Kebutuhan yang paling mendesak pada saat tanda peringatan dini tsunami berbunyi 

adalah mengevakuasi korban tsunami kedalam kawasan penyelamat. Karekteristik kedua 

bangunan penyelamat ini adalah penggunaan tangga sebagai jalur evakuasi menuju area 

aman yang terdapat pada bangunan. Jika diasumsikan kedua tangga menggunakan 

perbandingan kemiringan 1 : 1,5 dan tinggi Live Saving Tower/Escape Building lebih 

tinggi 1 meter terhadap tinggi gelombang tsunami sedangkan kedalaman bunker 4 meter 

dari permukaan tanah sampai permukaan lantai. Kemudian dalam sebuah riset kecepatan 

naik tangga sambil berlari sebesar 2,015 m/s sedangkan kecepatan turun tangga sambil 

berlari 2,196, dengan mengasumsikan bahwa kecepatan naik dan turun tangga sama serta 

kecepatan tersebut konstan tanpa memperhatikan factor kelelahan manusia pada saat naik 

dan turun tangga serta antrian yang terjadi pada saat memasuki tempat evakuasi, maka 

didapat hasil sebagaimana tertera pada grafik. 

Berdasarkan grafik dibawah dapat ditarik kesimpulan bahwa tinggi gelombang 

tsunami memiliki pengaruh yang besar terhadap tinggi bangunan  Live Saving 

Tower/Escape Building. Sehingga pada ketinggian tertentu efisiensi penggunaan bangunan 

tersebut sangatlah kurang. Sedangkan penggunaan evakuasi vertikal ke bawah 

menggunakan bunker karena letaknya yang di bawah tanah tidak terpengaruh oleh 

gelombang tsunami seberapapun tingginya. 
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c. Analisa beban yang menimpa bangunan 

Gaya-gaya yang ditimbulkan oleh gelombang tsunami terhadap bangunan adalah 

 Gaya Hidrostatis 

 Gaya Hidrodinamik 

 Gaya Debris 

 Gaya Buoyant 

 Damming Waterbone Debris 

 Gaya Angkat 

Dengan mangasumsikan bahwa massa jenis gelombang (  = 1200 kg/m3, 

koefisien tarik  =  1,1 (bentuk kolom dianggap silinder), diameter kolom = 0,75 m 

(menyesuaikan dengan dimensi kolom tsunami escape building), koefisien massa 

tambahan  = 2 (disarankan), massa puing (m) = 450 kg, kekuatan efektif puing (k) = 

2,4 x 106 N/m (location of source is lumber or wood log), koefisien gaya angkat  = 3 

(disarankan), kecepatan tsunami (u) = 20 m/s, ketinggian dasar bangunan (z) = 2 m dan 

luas kawasan kumpul evakuasi atau luas pemukaan atas bunker (A) = 25 m2. Maka didapat 

gaya-gaya yang ditimbulkan oleh gelombang tsunami dengan ketinggian 1 sampai dengan 

20 meter sebagai berikut: 

Tinggi 
Gelomban

g (m) 

Gaya Hidrostatis 

(kN/m2) 

Gaya 
Hidrodynamic 

(kN/m2) 

Gaya Debris    

(kN) 

Gaya Buoyand 

(kN) 

Damming of 

Waterbone 

Debris       
(kN) 

Gaya Angkat (kN) 

1 5.88 264.00 0.00 588.00 105.60 

18000 

2 23.52 528.00 0.00 882.00 211.20 

3 52.92 792.00 290.98 1176.00 316.80 

4 94.08 1056.00 411.51 1470.00 422.40 

5 147.00 1320.00 504.00 1764.00 528.00 

6 211.68 1584.00 581.97 2058.00 633.60 

7 288.12 1848.00 650.66 2352.00 739.20 



Pemanfaatan Bunker Sebagai … Halaman 87 

 

8 376.32 2112.00 712.76 2646.00 844.80 

9 476.28 2376.00 769.87 2940.00 950.40 

10 588.00 2640.00 823.03 3234.00 1056.00 

11 711.48 2904.00 872.95 3528.00 1161.60 

12 846.72 3168.00 920.17 3822.00 1267.20 

13 993.72 3432.00 965.09 4116.00 1372.80 

14 1152.48 3696.00 1008.00 4410.00 1478.40 

15 1323.00 3960.00 1049.16 4704.00 1584.00 

16 1505.28 4224.00 1088.76 4998.00 1689.60 

17 1699.32 4488.00 1126.98 5292.00 1795.20 

18 1905.12 4752.00 1163.94 5586.00 1900.80 

19 2122.68 5016.00 1199.76 5880.00 2006.40 

20 2352.00 5280.00 1234.54 6174.00 2112.00 

Pada SNI 03-2847-2002 kuat struktur beton terdiri dari beban mati (D) dan beban 

hidup (L). Pada escape building beban hidup yang berlaku pada kolom berupa gaya 

hydrodynamic, gaya debris dan damming of waterbone debris. Sedangkan beban hidup 

pada kawasan kumpul evakuasi ditimbulkan oleh gaya buoyant atau gaya uplift. 

Sedangkan pada bunker hanya berlaku beban hidup yang ditimbulkan oleh gaya 

hidrostatis. 

Berdasarkan tabel gaya-gaya yang ditimbulkan oleh gelombang tsunami diatas, 

dapat diketahui bahwa beban hidup pada escape building yang terjadi pada kolom dan 

kawasan kumpul evakuasi lebih besar dari beban hidup pada permukaan atas bunker. 

Sehingga dalam perencanaan pembangunan,  bunker lebih kuat dari pada escape building 

dilihat dari segi besar beban hidup yang ditimbulkan oleh gelombang tsunami. 

KESIMPULAN 

Solusi evakuasi vertical harus memiliki kemampuan untuk menampung jumlah orang 

dalam waktu singkat dan mudah untuk dijangkau ketika terdapat gelombang yang 

memiliki tinggi diluar prediksi. Terdapat tiga parameter utama untuk membandingkan 

keunggulan system evakuasi vertikal menggunakan bunker dengan system lainya. 

Parameter tersebut ialah pengaruh elevasi bangunan evakuasi dengan tinggi gelombang, 

kecepatan evakuasi dan analisa beban yang mengenai bangunan. Dari ketiga parameter 

tersebut diketahui bahwa system evakuasi vertikal kebwah memakai bunker lebih unggul 

karena mampu menampung jumlah orang dalam waktu yang singkat, mudah dijangkau 

dan lebih aman dari berapapun tinggi gelombang.   

DAFTAR PUSTAKA 

1. UNDP, Bureau for Crisis Prevention and Recovery, 2004. A Global Report, 

Reducing Disaster Risk : A Challenge for Development 

2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 

Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana 

3. Guidelines for Design of Structures for Vertikal Evacuation from Tsunamis FEMA 

P646 / June 2008 



ISBN: 978-602-73832-2-7 Proseding Konferensi Nasional FPT PRB 
2015  

 

KETANGGUHAN DALAM WUJUD HIDUP HARMONI 
DENGAN RISIKO BENCANA (REFLEKSI EMPAT TAHUN 

PASCA ERUPSI MERAPI TAHUN 2010) 

MARLINA ADISTY 
Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Kesejahteraan Sosial-UI  

marlinaadisty@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Become one of the disaster-prone countries in the world, Indonesia needs to have the right strategy 

tohandle disaster threats. Keep people away from hazards or try to live in harmony with the disaster 

risk is an option. After the eruption of Mount Merapi in 2010, there are many lessons that can be 

learned for the betterment of the future. As part of policy intervention, the government stated high 

risk area and decided to relocate villagers living there. Some people are willing to live in the new 

place, but others prefer to stay in their original houses. For this purpose, this paper discusses how 

different perspectives on disaster risk will affect to different decision on dealing with the risk, not 

only for villagers living in hazard prone areas but also for actors working on disaster management, 

including the government. This paper was written based on the study of literature and field 

observations of the KRB III, “the most dangerous” disaster-prone areas of Mount Merapi. 

Key Words:Disaster, Risk, Community, Policy 

 
PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara paling rawan bencana di dunia, berdasarkan data 

yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Strategi Internasional 

Pengurangan Risiko Bencana (United Nation-International Strategy for Disaster 

Reduction/UN-ISDR dihitung dari jumlah manusia yang terancam risiko kehilangan 

nyawa bila bencana alam terjadi (UN-ISDR, 2010). Sekitar 40% dari jumlah penduduk 

Indonesia tinggal di daerah yang berisiko (World Bank, 2005:8) terhadap berbagai jenis 

ancaman bencana alam diantaranya gempabumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, 

tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Indonesia menduduki peringkat ketiga 

untuk ancaman gempa, keenam untuk bencana banjir dan tertinggi untuk ancaman bahaya 

tsunami, tanah longsor, dan gunung berapi (Sutopo, 2014). 

Posisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan menjadi tempat 

bertemunya pergerakan 3 lempeng bumi yaitu lempeng Australia di selatan, lempeng 

Euro-Asia di bagian barat dan Lempeng Pasifik di bagian timur serta berada di rangkaian 

jalur gunung api aktif di dunia atau sering disebut dengan ring of fire2 menyebabkan 

Indonesia menjadi wilayah yang rawan terjadinya bencana alam terutama gempabumi, 

tsunami dan gunung berapi. Menurut Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi 

Kegunungapian saat ini ada 129 gunung api aktif (BPPTK, 2014) yang tersebar di wilayah 

Indonesia dengan perhatian khusus terutama diberikan pada gunung api yang masuk dalam 

                                                                 

2Ring of fire adalah daerah yang sering mengalami gempabumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi 

cekungan Samudera Pasifik. Daerah ini berbentuk seperti tapal kuda dan mencakup wilayah sepanjang 40.000 km. 

Daerah ini juga sering disebut sebagai sabuk gempa Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari 

gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang Cincin Api ini. Daerah gempa berikutnya (5–6% dari seluruh gempa dan 17% 

dari gempa terbesar) adalah sabuk Alpide yang membentang dari Jawa ke Sumatra, Himalaya, Mediterania hingga ke 

Atlantika. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Samudra_Pasifik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabuk_Alpide&action=edit&redlink=1
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kategori “gunung api kota” diantaranya Gunung Tangkuban Parahu, Gunung Guntur, 

Gunung Gede, Gunung Kelud dan Gunung Merapi dengan perkiraan jumlah orang yang 

beraktivitas (bermukim) di sekitar wilayah gunung api mencapai lima juta jiwa (Surono, 

2012).   

2. Peristiwa erupsi Gunung Merapi Tahun 2010 

Dari 129 gunung api aktif yang ada di wilayah Indonesia, Gunung Merapi adalah yang 

paling berbahaya dan memiliki sejarah erupsi mematikan (Gertisser et a l., 2011). Gunung 

Merapi merupakan gunungapi tipe A3 yang menjulang setinggi 2978 m di jantung Pulau 

Jawa, dengan diameter 28 km, luas 300-400 km² dan volume 150 km³, secara administratif 

Gunung Merapi terletak di wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta, dan 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, serta  Kabupaten Klaten di Provinsi Jawa 

Tengah (BPPTK, 2014) .    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Sumber : Pusat data, informasi dan humas, BNPB 
   

Sejak tahun 1872 hingga 2010 tercatat,Gunung Merapi telah mengalami lebih dari 80 kali 

erupsi, dengan selang waktu istirahat antara 1 - 18 tahun atau rata-rata 4 tahun 

sekali.Dalam catatan para ahli, Merapi memiliki beberapa siklus erupsi yaitu pendek (2-5 

tahun), menengah (5-7 tahun), dan panjang (lebih besar dari 30 tahun) (Hadi, 2012). 

Erupsi besar Merapi terakhir kali terjadi pada tanggal 26 Oktober 2010 dan selanjutnya 

berturut-turut hingga awal November 2010.Bencana ini merupakan yang terbesar 

dibandingkan dengan bencana serupa dalam lima periode waktu sebelumnya yakni tahun 

1994, 1997, 1998, 2001 dan 2006 karena mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta 

benda.Berdasarkan data Pusdalops BNPB pertanggal 12 Desember 2010, erupsi Gunung 

Merapi tahun 2010, telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 277 orang meninggal di 

wilayah D.I. Yogyakarta dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah. Erupsi 

Merapi tahun 2010 juga memberikan dampak yang signifikan pada 53.315 keluarga di 57 

desa dalam 11 kecamatan di empat kabupaten terdampak (Kabupaten Sleman, Kabupaten 

                                                                 
3Kalangan vulkanologi Indonesia mengelompokkan gunung berapi ke dalam tiga tipe berdasarkan catatan 

sejarah letusan/erupsinya. 

 Gunung api Tipe A tercatat pernah mengalami erupsi magmatik sekurang-kurangnya satu kali sesudah tahun 

1600. 

 Gunung api Tipe B sesudah tahun 1600 belum tercatat lagi mengadakan erupsi magmatik namun masih 

memperlihatkan gejala kegiatan vulkanik seperti kegiatan solfatara. 

 Gunung api Tipe C sejarah erupsinya tidak diketahui dalam catatan manusia, namun masih terdapat tanda-

tanda kegiatan masa lampau berupa lapangan solfatara/fumarola pada tingkah lemah. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Solfatara
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fumarola&action=edit&redlink=1
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Magelang, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten), 576 orang sakit dan 303.233 jiwa 

mengungsi. Pemerintah juga secara resmi mengumumkan total nilai kerugian akibat erupsi 

Gunung Merapi ditaksir mencapai Rp 3 Triliun lebih (Pusat data, informasi dan humas, BNPB, 

2013).  

 

3. Kebijakan dan Strategi Pemerintah Pasca Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010 

 a.   Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana Secara Umum 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan pembentukan BNPB 

sebagai lembaga utama yang menangani penanggulangan bencana.BNPB merupakan 

lembaga pemerintah non-kementerian yang dipimpin pejabat setingkat 

menteri.Lembaga ini bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan 

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat dan tepat.Dalam 

menjalankan peran dan fungsinya, BNPB menetapkan visi dan misi yang menjadi 

panduan penyusunan dan program kegiatan. Visi BNPB adalah menuju Indonesia 

tangguh dan misi BNPB adalah melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui 

pengurangan risiko bencana membangun sistem penanggulangan bencana yang 

andal, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi dan menyeluruh. 

 

BNPB merumuskan konsep ketangguhan sebagai kesadaran yang terinternalisasi 

dalam sebuah komunitas sehingga menghasilkan kesiapsiagaan dan kapasitas yang 

tinggi dalam menghadapi bencana.Ketahanan dalam menghadapi bencana 

merupakan kapasitas suatu sistem, komunitas, atau masyarakat dalam menghadapi 

ancaman.Kapasitas ini ditentukan tingkat kemampuan sistem sosial dalam 

mengorganisasi dirinya melalui pembelajaran dari bencana di masa lalu untuk 

meningkatkan kemampuan dalam mengurangi risiko akibat bencana. 

Terdapat empat strategi penanggulangan bencana yang dapat dilakukan, yaitu: 

Pertama, menjauhkan masyarakat dari bencana. 

Kedua, menjauhkan bencana dari masyarakat. 

Ketiga, hidup harmoni dengan risiko bencana. 

Keempat, menumbuhkembangkan dan mendorong kearifan lokal masyarakat. 

 

Keseluruhan strategi tersebut kemudian dituangkan ke dalam program dan kegiatan 

baik prabencana, saat bencana, maupun pasca bencana. 
 

b. Kebijakan dan Strategi Penanggulangan  Bencana Erupsi Merapi Tahun 2010 

 

Pasca terjadinya erupsi Gunung Merapi 

 Tahun 2010, Direktorat Jenderal 

 Penataan  Ruang, Kementerian Pekerjaan 

 Umum  (2011) dengan berdasarkan 

 pada  peta  kawasan rawan 

 bencana dan area  terdampak erupsi yang 

 dikeluarkan oleh  Pusat Vulkanologi dan 

 Mitigasi Bencana  Geologi (2011), 

 membuat kebijakantata  ruang kawasan 

 Gunung Merapi dan  membaginya 

 menjadi 3 (tiga) Kawasan  Rawan 

 Bencana (KRB) yaitu :   Peta: KRB dan area terdampak erupsi Merapi  
       Sumber : Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2011 

 

 

KRB 

I 

KRB 

II 

KRB 

III 
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Zona Karakteristik Kawasan Kebijakan Tata Ruang 

 
KRB 
III 

 Kawasan yang letaknya dekat dengan sumber 
bahaya yang sering terlanda awan panas, aliran 
lava, guguran batu, lontaran batu pijar dan hujan 
abu lebat 

 Tidak direkomendasikan sebagai hunian tetap 

 Apabila terjadi peningkatan aktivitas gunung 
Merapi, masyarakat KRB III diprioritaskan untuk 
diungsikan 

 Diperlukan upaya pengendalian kerentanan 

 Wilayah yang terdampak langsung/area 
terdampak langsung (ATL) tidak untuk hunian, 
direkomendasikan untuk kawasan budidaya 
terbatas kecuali yang telah ditetapkan di dalam 
RT/RW kabupaten sebagai kawasan lindung, 
maka tetap menjadi kawasan lindung. 

 Wilayah tidak terdampak langsung/area 
terdampak tidak langsung (ATTL) diarahkan 
untuk tidak dikembangkan lagi sebagai 
permukiman (zero growth – hunian), 
direkomendasikan dengan peruntukan sebagai 
taman nasional dan hutan lindung 

 Sarana & prasarana hanya untuk memfasilitasi 
permukiman yang masih ada dan kawasan 
budidaya terbatas, serta untuk keperluan 
research dan pengamanan masyarakat. 

 Penentuan wilayah terdampak langsung 
ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten 
setempat (Bupati) dengan data sampai pada 
tingkat dusun. 

 
KRB II  Kawasan yang berpotensi terlanda aliran massa 

berupa awan panas, aliran lava dan lahar. Lontaran 
berupa material jatuhan dan lontaran batu pijar  

 Masyarakat harus mengungsi apabila terjadi 
peningkatan kegiatan gunung api berdasarkan 
saran PVMBG 

 Pemberitahuan harus mengungsi, tetap tinggal 
ditempat, dan keadaan sudah aman kembali 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai 
ketentuan yang berlaku 

 Berdasarkan produk letusan 2010, material 
lontaran batu pijar mencapai 10 km dari puncak 
Merapi 

 Perubahan morfologi punggungan akibat 
penambangan pasir dapat menimbulkan perluasan 
daerah ancaman dimasa mendatang 

 Diarahkan untuk kawasan pengembangan 
terbatas dengan pengendalian pemanfaatan 
ruang yang ketat, sesuai dengan RTRW 
kabupaten terkait,  

 Diadakan peningkatan kapasitas masyarakat 
dalam mitigasi bencana. 

 Untuk pusat pelayanan diarahkan hanya sampai 
PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). 

 
KRB I  Kawasan yang berpotensi terlanda lahar/banjir, 

aliran lava dan awan panas 

 Apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi,  
ancaman luapan banjir lahar dapat melanda 
daerah permukiman, pertanian dan infrastruktur, 
apabila terjadi banjir lahar skala besar, masyarakat 
harus dievakuasi 

 Strategi penyelamatan adalah menjauhi daerah 
aliran sungai 

 Sosialisasi dan pelatihan penanggulangan bencana 
perlu dilakukan 

 Penetapan sempadan sungai dibuat secara 
segmen, tidak digeneralisir untuk sepanjang 
sungai. Penentuan segmen didasarkan pada 
morfologi sungai dengan memperhatikan 
dampak lahar dingin. 

 Pemanfaatan sempadan sungai berpedoman 
pada perundangan/peraturan yang berlaku 
dan menjadi komponen RT/RW yang 
ditetapkan oleh Kepala Daerah 

 Penganggaran relokasi bagi wilayah 
terdampak (khusus untuk non perkotaan) 
termasuk ganti rugi lahan oleh Pemerintah 
Pusat dan kebijakan wilayah perkotaan perlu 
dikaji lebih lanjut 

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, 2011 
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Kebijakan pemerintah untuk masyarakat yang tinggal di KRB III sangat jelas yaitu 

melakukan relokasi permukiman kewilayah yang dianggap lebih aman.Pasca erupsi, 

sebanyak 2.085 keluarga yang dulu tinggal didaerah rawan bencana sudah direlokasi, 

tetapi masih ada 656 keluarga yang menolak (Kompas, 6 September 2014).Sebagian besar 

warga yang menolak tersebar di 3 (tiga) dusun di Desa Glagaharjo, Kecamatan 

Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY.Warga menolak relokasi karena merasa 

bisa hidup harmonis dengan Merapi, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya korban 

jiwa saat terjadinya erupsi meskipun kondisi rumah warga luluh lantak akibat terjangan 

awan panas.Sebaliknya, warga yang banyak menjadi korban jiwa saat erupsi Merapi tahun 

2010 letak rumahnya cukup jauh dari Puncak Gunung Merapi. 

 

4. Pembelajaran Pasca Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010 

Ada hikmah dibalik setiap peristiwa. Demikian pula terhadap peristiwa meletusnya 

Gunung Merapi, ada pembelajaran yang bisa kita ambil sebagai upaya perbaikan di masa 

depan khususnya dalam hal pengelolaan bencana. Sebelum membahas lebih jauh tentang 

pengelolaan bencana, terlebih dahulu dipaparkan apa bencana itu sebenarnya, karena 

pemahaman yang berbeda tentang apa itu bencana akan memiliki implikasi turunannya.  

a. Apakah bencana itu (what is disaster?) 

Secara umum, orang sering mengaitkan bencana dengan terjadinya peristiwa alam 

yang mengancam/membahayakan (hazardous) seperti letusan gunung berapi, 

gempabumi, banjir, tanah longsor demikian juga dengan media kita (visual maupun 

non visual) setiap hari ada saja memberitakan terjadinya bencana baik yang terjadi di 

dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi apakah kita bisa juga menyebutnya 

bencana ketika misalnya, terjadi letusan gunung berapi pada suatu pulau yang tidak 

berpenghuni atau ketika tidak adanya dampak kerusakan dan kerugian pada 

masyarakat sekitar akibat dari peristiwa tersebut.Apakah bencana memang selalu 

dikaitkan dengan adanya ancaman/bahaya (hazard) dari alam? 

Dalam perkembangannya istilah bencana tidak hanya digunakan pada hazard yang 

dari alam saja. Ketika terjadi banyak kematian penduduk akibat terjadinya kelaparan 

hebat di benua Afrika, orang menyebutnya dengan bencana, demikian pula ketika 

terjadi konflik sosial berdarah atau peristiwa pemboman gedung WTC di New York 

tahun 2001 yang banyak menimbulkan korban jiwa orang menyebutnya dengan 

istilah bencana kemanusiaan. Terkait dengan hal ini, Sunarto dan Lies Rahayu WF 

(2006) secara genetik, membagi bencana menjadi tiga bentuk yaitu bencana alam 

(natural disaster), bencana biologis (biological disaster), dan bencana antropogenik 

(antrophogenic disasters).Bentuk bencana alam misalnya gempabumi, letusan 

gunung berapi, angin kencang, dan sebagainya. Bencana kelaparan seperti yang 

terjadi di Afrika adalah bentuk bencana biologis, contoh lainnya berupaepidemi, 

pest, dan penyakit tanaman, sementara konflik sosial, terorisme dan kegagalan 

teknologi masuk dalam bentuk bencana antropogenik. Terlepas dari bentuknya, 

bencana dikenali karena keunikannya dalam mempengaruhi kolektivitas dan dampak 

kerugian yang melebihi kapasitas masyarakat untuk menyerap (to absorb) atau 

menahan/ melawannya (resist) (Cardona, 2004 dalam Baker, 2009:115). 
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Ada banyak interpretasi mengenai pengertian/definisi bencana yang diberikan oleh 

para ahli, Dynes (1970) dalam bukunya yang berjudul Organized Behavior in 

Disaster mencatat penggunaan istilah "bencana" biasanya digunakan: 1) untuk 

menggambarkan/mendeskripsikan peristiwa seperti angin kencang, banjir, dan 

letusan, 2) untuk menunjukkan terjadinya kerusakan secara fisik pada struktur 

bangunan maupun pada manusia, 3) untuk menggambarkan terjadinya gangguan 

sosial yang menciptakan serangkaian masalah untuk masyarakat dan bangsa, 4) 

sebagai evaluasi negatif yang menggambarkan situasi dan kekacauan pada orang, 

situasi buruk, ketidakberuntungan dan lain sebagainya (Dalam Rodriguez H, 

Quarantelli & Dynes R. Russell, 2007: xiii). Banyaknya interpretasi disebabkan 

bencana sebagai fenomena memang memiliki banyak aspek yang dapat dikaji oleh 

berbagai pihak yang berkepentingan seperti unsur pemerintah, profesional, dan 

peneliti/ilmuwan. Oleh karena itu, sangat penting untuk terlebih dahulu mengerti dan 

memahami apa itu bencana (what is disaster) karena bagaimana orang memaknai 

bencana akan mempengaruhi cara (how to), dan kepada siapa (to whom) sumberdaya 

(resources) untuk pemulihan diperuntukkan (Perry dalam Baker, 2009:115).  

Pemerintah Indonesia melalui Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana mendefinisikan bencana (disaster) sebagai suatu peristiwa 

ataurangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non 

alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU 

No. 24/2007). Sementara United Nations International Strategy for Disaster 

Reduction (UN-ISDR) mendefinisikan bencana sebagai “A serious disruption of the 

functioning of a community or a society causing widespread human, material, 

economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community 

or society to cope using its own resources” artinya suatu gangguan serius terhadap 

keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada 

kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui 

kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumber 

daya mereka sendiri (ISDR, 2004). 

Penelitian tentang masalah kebencanaan yang sistematis secara luas (khususnya 

dalam ilmu sosial) dimulai sejak awal tahun 1950-an (Quarantelli dalam Perry, 

Ronald W., & Quarantelli, E.L, 2005:326). Para ilmuwan sosial melalui berbagai 

sudut pandang berusaha memberikan penjelasannya terkait apa itu bencana, 

meskipun ada perbedaan dalam mendefinisikan bencana tetapi pada dasarnya para 

ilmuwan sosial setuju bahwa bencana merupakan kejadian sosial (social occasions) 

yang sifatnya mengganggu (disruption) dan berkaitan dengan perubahan sosial 

(Perry, Ronald W, 2005: 315), dan terjadinya bencana bukan semata disebabkan oleh 

fenomena alam sehingga fokus utama dari kajian ilmu sosial tentang kebencanaan 

adalah pada bencananya dan bukan pada ancaman/bahaya (the prime focus should be 

on disasters not hazards) (Quarantelli dalam Perry, Ronald W., & Quarantelli, E.L, 

2005:342).   

Irwan Abdullah (2007), menyebutkan bahwa bencana terutama yang disebabkan oleh 

alam (seperti erupsi/letusan gunung berapi) sebenarnya merupakan fenomena yang 

biasa. Dalam bahasa geologi sebagaimana makhluk, ‘bencana’(erupsi/letusan gunung 

berapi) merupakan cara alam melepas ‘hasrat’ untuk bisa berubah dalam tingkatan 

harmoni yang oleh U.G Krishnamurti (2012) kejadian (erupsi/letusan gunung berapi) 
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tersebut sama sekali bukan bencana, melainkan salah satu bentuk alam dalam 

melaksanakan fungsinya, termasuk perbaikan otomatis dan keberlanjutan dirinya. 

Jadi fenomena atau kejadian alam (seperti erupsi/letusan gunung berapi) bukanlah 

ancaman/bahaya tetapi hanya peristiwa alam biasa. Statusnya akan meningkat 

menjadi ancaman/bahaya alam (disebut physical hazard dalam bahasa inggris) ketika 

dianggap dapat memberikan pengaruh/dampak (affected) di suatu wilayah pada suatu 

waktu tertentu (Blaikie, 2003:49).  

Mengutip pernyataan dari Quarantelli (2005:343) “a hazard might have been 

involved but it was not the most important elements in the disasters that occurred” 

sebuah ancaman/bahaya (dari alam) bisa jadi termasuk salah satu elemen terjadinya 

bencana tetapi hal tersebut bukanlah elemen yang terpenting. Elemen yang 

terpenting menurut Quarantelli adalah: “floods, earthquakes, and other so-called 

“natural” disaster agents have social consequences only because of the activities of 

involved communities, before, during and after the impact of a disaster. Allowing 

high-density population concentrations in flood plains, having poor or unenforced 

earthquake building codes for structures, permitting housing on volcanic slopes, 

providing inadequate information or warnings about tsunamis, for example, are far 

more important than the disaster agent itself in creating the casualties, property and 

economic losses, psychological stresses, and disruptions of everyday routines that 

are the essence of disasters”. Banjir, gempabumi, dan yang lainnya, yang disebut 

sebagai penyebab terjadinya “bencana alam” memiliki dampak secara sosial karena 

kejadian tersebut melibatkan dan memberikan dampak pada masyarakat dari 

sebelum, pada saat dan setelah terjadinya. Sebagai contoh, adanya populasi dengan 

kepadatan tinggi yang terpusat pada dataran rawan banjir, adanya kemiskinan atau 

kurang adanya keharusan untuk membangun bangunan dengan struktur tahan gempa, 

mengijinkan pembangunan pemukiman di lereng gunung berapi, tidak tersedianya 

informasi yang mencukupi atau peringatan terhadap adanya bahaya tsunami, 

merupakan elemen yang jauh lebih penting daripada “peristiwa alam” nya sendiri, 

terutama dalam hal terciptanya kerusakan, kerugian harta benda dan ekonomi, 

tekanan psikologis dan gangguan terhadap rutinitas keseharian masyarakat, hal inilah 

yang menjadi esensi penting dalam masalah bencana. (Quarantelli dalam Perry, 

Ronald W., & Quarantelli, E.L, 2005:343). 

Apa yang disampaikan Quarantelli tentang esensi dari bencana sebenarnya 

merupakan upaya dalam penekanan terhadap masalah bencana yang selama ini lebih 

diasosiasikan sebagai “peristiwa/kejadian alam yang sifatnya ancaman/bahaya” 

menjadi fokus pada bencana sebagai fenomena sosial. Jadi, dari sudut pandang ilmu 

sosial, suatu peristiwa tidak dapat dikategorikan sebagai bencana ketika tidak 

berdampak negatif secara sosial.Dan bahwa fokus perhatian diutamakan pada 

dampak bencana (disaster) secara sosial daripada ancaman/bahaya (hazard) 

bermakna bahwa ada banyak hal yang dapat dilakukan (dalam bentuk upaya 

mereduksi/meminimalisir dampak bencana) ketika melihat bencana adalah akibat 

tindakan manusia atau karena faktor sosial dibandingkan penekanan terjadinya 

bencana karena fenomena alam. Hal ini juga yang kemudian disadari oleh para 

praktisi bencana, seperti dikutip dari pernyataan Buckle (2003) berikut ini: 

“Governments, disaster management agencies and the community are increasingly 

accepting that the proper focus of disaster management is not the hazard agent in 

itself….but rather the community and the consequences for individuals, groups and 

communities. Successful application of this approach requires a better 

understanding of the resilience and vulnerabilities of various levels of human 
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systems and social activity”.Pemerintah, instansi penanggulangan bencana dan 

masyarakat semakin menerima bahwa fokus utama dari penanggulangan bencana 

bukan pada jenis ancaman bahayanya…tetapi lebih pada masyarakat dan 

kosekwensi/dampaknya bagi individu, kelompok dan komunitas.Berhasilnya 

penerapan/aplikasi dari pendekatan ini membutuhkan pemahaman yang lebih baik 

tentang ketahanan dan kerentanan dari berbagai tingkatan sistem manusia dan 

aktivitas sosial.(Buckle, 2003: 110). 

b. Tren Perubahan dalam Penanggulangan Bencana  

Menurut Handmer, John.,& Dovers, Stephen  (2007:13) telah terjadi perubahan 

“paradigma” dalam pengelolaan bencana, perubahan paling fundamental adalah 

bahwa bencana tidak lagi diasosiasikan sebagai takdir Ilahi (acts of God) sehingga 

manusia bersifat pasif dan tidak melakukan upaya “mitigasi” apapun danberubah 

pada cara pandang yang lebih proaktif dengan mengedepankan peran manusia dalam 

menciptakan kondisi kebencanaan utamanya dalam hal mengurangi kerentanan 

(vulnerability) dan meningkatkan ketangguhan (resilience) dalam menghadapi 

bencana. Adanya perubahan cara pandang dalam pengelolaan bencana berdampak 

pada definisi/pengertian bencana itu sendiri. Setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan yang 

digunakan untuk mendefinisikan bencana secara jelas oleh para ilmuwan yaitu : 

 Bencana dilihat dari penyebab terjadinya yaitu adanya kejadian sesaat tetapi 

membahayakan (seperti angin tordano, badai, gempabumi) yang mengganggu 

rutinitas keseharian dimana respon yang dilakukan lebih pada upaya 

mengembalikan masyarakat pada situasi normal seperti sebelum terjadinya 

bencana dengan prioritas pada kerentanan yang dirasakan sebagai langkah untuk 

menentukan pendistribusian sumberdaya (Davies, 2002; Fordham, 2004; Hilhorst 

2004, dalam Baker, 2009:115). Bencana dalam pendekatan ini masih bersifat 

responsif, dimana upaya baru dilakukan setelah terjadinya bencana. Selain itu 

fokus untuk mengembalikan masyarakat hanya sampai pada situasi “normal” 

dianggap tidak selaras dengan semangat pembangunan, karena bisa jadi kondisi 

masyarakat (status quo) sebelum terjadinya bencana adalah masyarakat miskin 

artinya kalau upaya yang dilakukan hanya sekedar mengembalikan masyarakat ke 

situasi “normal” atau ke status quo nya, tidak memberikan dampak perubahan yang 

signifikan bagi kehidupan masyarakat yang terkena bencana. Baik sebelum 

terjadinya bencana maupun sesudah terjadinya bencana masyarakat tetap hidup 

dengan kemiskinannya.  

 Bencana didefinisikan dalam pengertian yang sama dengan ancaman/bahaya alam 

(natural hazard) seperti badai, tsunami. Definisi bencana seperti ini banyak 

digunakan oleh para peneliti dari kalangan ilmu bumi (geografi) maupun geofisikal 

dimana fokus terutama pada upaya mengontrol kejadian alam dengan melakukan 

dan mempersiapkan kegiatan mitigasi terhadap daerah yang dianggap akan 

mengalami kerusakan potensial (Perry, 2007 dalam Baker, 2009:115). Pendekatan 

bencana model ini, memandang seseorang rentan apabila ia bertempat tinggal di 

daerah yang memang rawan terjadi bencana sehingga untuk mengurangi 

kerentanannya dibutuhkan suatu teknologi seperti sistem peringatan dini (early 

warning system), atau teknologi sabo (digunakan untuk aliran lahar dalam bencana 

letusan gunungapi) yang dikembangkan untuk memberikan peringatan sedini 

mungkin agar manusia bisa mengantisipasi apabila terjadi bencana. Pendekatan ini 

menggunakan top-down approach lewat program instalasi teknologi dengan biaya 
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mahal. Karena berbasis ilmu pengetahuan/sains ada kecenderungan cara-

cara/kearifan-kearifan lokal dalam mengantisipasi suatu bencana yang ada dalam 

masyarakat seringkali diabaikan. 

 Bencana didefinisikan sebagai fenomena sosial, dimana sesungguhnya bencana itu 

dikonstruksikan secara sosial dan berakar pada struktur sosial masyarakat yang 

terdampak oleh suatu ancaman/bahaya alam (Quarantelli, 2005 dalam Baker, 

2009:115). Pendekatan bencana model ini melihat terjadinya bencana tidak semata-

mata karena aspek diluar manusia (natural hazard) tetapi melihat juga aspek sosial 

yang ada pada diri manusia/masyarakat sebagai penyebab terjadinya bencana. Oleh 

karena itu fokus utamanya bukan pada bagaimana mengembalikan masyarakat 

kepada kehidupan normalnya tetapi bagaimana menggunakan adanya kejadian 

ancaman/bahaya alam sebagai kesempatan dalam menciptakan perubahan sosial di 

masyarakat ke arah yang lebih baik lagi.  

Sejalan dengan waktu memang terjadi pergeseran cara pandang dalam melihat dan 

memberikan makna bencana.Perubahan dilakukan sebagai upaya untuk 

memberikan suatu pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana suatu bencana 

sebenarnya bisa terjadi dan bagaimana menghadapinya. 

c. Aktor (stakeholder) dalam Pengelolaan Bencana dan Persepsi Tentang Risiko 

Bencana 

Peristiwa bencana selalu berpotensi besar untuk menghancurkan martabat manusia 

dan kemanusiaan, oleh sebab itu, maka setiap orang berhak dan wajib untuk turut 

serta dalam pengelolaan bencana, tanpa dibatasi oleh status kewarganegaraan, suku, 

agama, ras, dan sebagainya. Coppola (2011) mengidentifikasi pemerintah, organisasi 

non pemerintah, berbagai organisasi multilateral dan lembaga finansial internasional 

sebagai aktor/pelaksana dalam penanggulangan bencana. Tetapi aktor paling penting 

sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri, bagaimana masyarakat menggunakan 

kekuatannya/potensi yang ada dalam menghadapi situasi kebencanaan, tindakan 

yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan (empowerment) untuk menolong 

dirinya, keluarga dan lingkungannya.“Local people have knowledge about their 

locality, the history of disasters in their place, and how vulnerability to disasters has 

changed over time. They have the right to participate in decisions that affect their 

lives directly. People’s participation is basic, because safety, stability of livelihood, 

well being and disaster management is their concern” (HeijmansA, 2001:11). 

Artinya masyarakat lokal memiliki pengetahuannya sendiri tentang lokalitas mereka, 

kisah sejarah tentang bencana di daerahnya, dan bagaimana kerentanan terhadap 

bencana berubah seiring waktu. Masyarakat memiliki hak untuk dapat berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka secara 

langsung.  

Dari peristiwa erupsi Gunung Merapi kita belajar bahwa ada perbedaan pemahaman 

(setidaknya oleh warga yang menolak untuk di relokasi) terhadap apa itu sebenarnya 

risiko bencana. Pemerintah memandang bahwa warga yang tinggal di kawasan yang 

telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana untuk pindah dan menjauhi sumber 

bencana sebagai solusi untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terjadinya risiko 

bahaya (bencana) dengan asumsi bahwa menjauhkan masyarakat dari sumber 

bencana (Puncak Gunung Merapi) akan menghindari adanya kerugian maupun 

korban jika terjadi erupsi Gunung Merapi di masa mendatang. Sebaliknya 

masyarakat setempat yang sudah hidup turun temurun bertahun tahun di kawasan, 
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yang sekarang ini telah ditetapkan pemerintah sebagai kawasan rawan bencana, 

berpandangan bahwa erupsi Gunung Merapi (hazard) bukanlah ancaman yang akan 

menjadi risiko bencana (risk) bagi hidup mereka. Annelies Heijmans (2001) tentang 

persepsi risk pada komunitas lokal mengatakan bahwa “people take risk-related 

decisions from a range of alternatives based on local knowledge, past experience, 

experiments, opportunities and existing coping mechanisms” artinya orang 

mengambil berbagai alternatif keputusan terkait risiko (bencana) berdasarkan 

pengetahuan lokal yang dimiliki, pengalaman masa lalu, percobaan, 

kesempatan/peruntungan dan mekanisme adaptasi yang ada.  

Banyaknya korban jiwa akibat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010salah satunya 

karena warga beranggapan bahwa wilayah tempat tinggalnya tidak akan terkena 

awan panas yang dibawa dari puncak Merapi karena letaknya yang jauh dari puncak 

Gunung Merapi sehingga merasa tidak perlu mengungsi ke tempat yang lebih aman. 

Anggapan/asumsi dan ketidakpercayaanakan risiko bencana menurutPitzer (1999) 

karena,“…risk is not a physical quantum. It is, instead, a social construction. 

Everyone has a unique set of assumptions and experiences that shape their 

interpretations of objects or events” artinya risiko bukanlah kuantum 

fisik.Melainkan sebuah kontruksi sosial.Setiap orang memiliki asumsi unik dan 

pengalamannya masing-masing yang membentuk interpretasi/ pandangan mereka 

terhadap suatu masalah atau kejadian (Coppola, 2011:203).Sehingga orang tidak 

mudah percaya informasi terkait risiko bencana yang akan dihadapinya sekalipun hal 

tersebut merupakan hasil kajian ilmiah dan profesional karena menurut Coppola 

(2011:202) “most people do not rely on statistical likelihood to determine what risks 

they fear but consider other qualitative aspects, which can be due to attributes of the 

hazard itself or each individual’s personal experience and information 

exposure.”Artinya kebanyakan orangtidak bergantung pada hitungan statistik -

maksudnya secara science/ilmiah-untuk menentukan seberapa besar risiko yang 

harus mereka takuti tapi lebih mempertimbangkan aspek kualitatif lainnya, yang 

dapat disebabkan oleh atribut/sifat dari bahaya itu sendiri atau pengalaman pribadi 

masing-masing individu dan paparan informasi yang ada.  

Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki persepsi berbeda tentang apa itu 

risiko bencana (risk) dan apa itu kerentanan (vulnerability). Blaikie (2003: 49), 

memandang suatu bencana (risk) dapat terjadi karena ada dua kondisi yaitu adanya 

peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (hazard) dan kerentanan 

(vulnerability) di masyarakat.Kemudian kedua kondisi tersebut, hazarddan 

vulnerability, saling bersinggungan/interaksi. Blaikie (2003), menggambarkannya 

dalam rumus : R = V x H, dimana R adalah risk  (risiko/bencana), V adalah 

vulnerability atau kerentanan dan H adalah hazard  (ancaman/bahaya). Sehingga 

dapat disimpulkan bila ada/terjadi hazard, tetapi masyarakat tidak rentan, maka 

berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu, sementara 

bila kondisi masyarakat rentan, tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka 

tidak akan terjadi yang namanya bencana. Kerentanan dalam rumus diatas terutama 

mengacu pada orang/individu dalam masyarakat, sehingga pengertian kerentanan 

(vulnerability) adalah  “the characteristics of a person or group and their situation 

that influence their capacity to anticipate, cope with, resist and recover from the 

impact of a natural hazard” artinya karakteristik orang atau kelompok dan situasinya 

yang mempengaruhi kapasitas mereka untuk mengantisipasi, mengatasi, melawan 

dan pulih dari dampak ancaman/bahaya alam (Blaikie, 2003: 11).  
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Persepsi ataupun asumsi tentang risiko bencana ini perlu dipahami oleh seluruh 

stakeholder kebencanaan karena akansangat terkait dengan berbagai kebijakan dan 

strategi yang diambil (misalnya relokasi) untuk masyarakat terdampak.Idealnya 

setiap kebijakan yang diambil merupakan solusi jangka panjang, tidak memicu 

timbulnya permasalahan sosial di masyarakat seperti tergerusnya nilai-nilai 

sosial/kearifan lokalatau bahkan timbul konflik sosial dan utamanya lagi 

mengedepankan apa yang menjadi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat yang  

digambarkan oleh Midgley (2005) sebagai suatu kondisi atau keadaan sejahtera 

manusia. Kondisi sejahtera terjadi ketika kehidupan manusia aman dan bahagia 

karena kebutuhan dasar terpenuhi dan manusia memperoleh perlindungan dari risiko-

risiko yang mengancam kehidupannya dan salah satu bentuk ancaman terhadap 

manusia (UNDP, 2000) adalah risiko terjadinya bencana. Keterpaparan terhadap 

risiko, hilangnya pendapatan/penghidupan masyarakat akibat bahayaalam (bencana), 

meningkatnya kerugian yang ditimbulkan oleh bencana, meningkatnya kerentanan 

aset ekonomi, sosial serta kesejahteraan menimbulkankesadaran bahwa bencana 

memang merupakan ancaman yang serius bagi pembangunan berkelanjutan.  

Dengan berlatar belakang itu semua pertanyaannya kemudian apakah strategi 

menjauhkan masyarakat (baca: relokasi) dari (ancaman) bencana dalam hal ini 

Gunung Merapi adalah satu-satunya strategi paling arif yang dapat diambil?Padahal 

hidup harmoni dengan risiko bencana juga merupakan salah satu strategi yang 

sebenarnya dapat juga menjadi pilihan? 

d. Kondisi masyarakat di KRB III Gunung Merapi saat ini  

4 (empat) tahun berlalu sejak terjadinya erupsi Gunung Merapi Tahun 2010 dan 

kehidupan masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi mulai “menggeliat” pulih. 

Warga yang menolak direlokasi dan kembali membangun rumahnya di desa asal 

kehidupannya mulai berangsur normal persis seperti kehidupan sebelum terjadinya 

erupsi.Tidak terlihat sisa-sisa “kehancuran” yang ditinggalkan oleh awan panas 

Gunung Merapi.Menurut Kelman I dan T.A. Mather (2008:190) orang-orang 

memiliki alasan yang kuat untuk tinggal di kawasan dekat dengan gunung berapi 

sekalipun itu berarti harus hidup dekat dengan risiko/ancaman bahaya. Hasil kajian 

dibeberapa negara tentang alasan orang memilih hidup dekat  kawasan gunung 

berapi antara lain memiliki tanah yang subur dan pasokan air bersih yang cukup 

(Duncan,1981) terkait alasan 20% populasi masyarakat di Pulau Sisilia, Italia tinggal 

di kawasan  Gunung Etna. Hal yang sama dikemukakan oleh Heijmans (2001) 

terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Mayon di Filipina. 

Sementara Robertson (1995), menyatakan alasan masyarakat tinggal di sekitar 

kawasan Gunung Soufrière Saint Vincent, Kepulauan Windward, Karibia adalah 

karena tanahnya yang subur untuk pertanian, pertambangan, penggalian, dan 

pariwisata. Alasan yang sama disampaikan (Becker, 2001) dan (Paton, 2001) 

terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Ruapehu, Selandia 

Baru. Alasan masyarakat di beberapa negara tersebut sangat erat kaitannya dengan 

masalah penghidupan/mata pencaharian (livelihood) dan kesejahteraan. 

Warga yang dulunya berprofesi sebagai peternak sapi kembali membudidayakan sapi 

ternakannya, kala pagi menyingsing, warga kembali melangkahkan kakinya 

menyusuri jalan setapak menuju bukit-bukit yang menghijau disekeliling Gunung 

Merapi untuk melakukan aktivitas “mengarit rumput” sebagai makanan pokok 
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hewan ternak mereka. Bagi mereka, tinggal di dekat Gunung Merapi adalah pilihan 

yang memang dari dulu secara turun temurun sudah dilakukan nenek moyang 

mereka.Hanya satu harapan mereka, pemerintah mau memperbaiki jalur evakuasi 

untuk mempermudah mereka menyelamatkan diri jika terjadi situasi 

kedaruratan.Adapun risiko bencana seperti kehilangan harta benda (rusaknya rumah) 

jika suatu saat Merapi kembali erupsi adalah hal yang mereka pahami sebagai 

kehendak Yang Maha Kuasa. Mengutip pernyataan seorang tokoh masyarakat: 

“kami selama ini mengambil banyak manfaat dari (keberadaaan) Merapi, jadi kalau 

suatu saat Merapi mau mengambil kembali (lewat peristiwa awan panas/erupsi) itu 

tidak jadi masalah”. Beberapa foto4 dibawah ini menggambarkan secara visual 

kondisi kekinian warga yang tinggal di KRB III:  

 

Kondisi desa 
 

 
 

Kesibukan warga pagi hari  
 

 
Aktivitas mata pencaharian warga (mengarit rumput dan setor susu sapi perah) 
 

 
 

                                                                 
4Foto diambil pada tanggal 5, 9 September 2014 dan tanggal 19, 24 oktober 2014 di salah satu dusun di Desa 

Glagaharjo, Kec. Cangkringan, Kab. Sleman yang berjarak kurang dari 3Km dari puncak Gunung Merapi (KRB III) 

untuk kepentingan disertasi. 
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Aktivitas kemasyarakatan (acara malam 1 suro dan pesta pernikahan warga) 
 

 
 

 

 

Sementara itu warga yang memilih relokasi mulai berhadapan dengan kondisi nyata 

permasalahan kebutuhan pemenuhan hidup sehari-hari.Beberapa tahun terakhir 

bantuan berupa pendampingan pemberdayaan ekonomi memang gencar dilakukan 

oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat dengan harapan masyarakat 

yang memilih relokasi dapat beradaptasi dengan kondisi kehidupannya sekarang. 

Tidak dapat dipungkiri, terjadi proses perubahan dan adaptasi dalam masyarakat 

terhadap pola-pola kehidupan bermasyarakat dari kehidupan “rural” (pedesaan) 

mengarah pada kehidupan urban (perkotaan). Kondisi rumah warga yang dulunya 

luas dan berjauhan (ada jarak antar satu rumah dengan yang lainnya) berubah 

menjadi berdempetan dengan lahan terbatas (rumah tipe 36 dengan luas lahan 100m) 

persis model perumahan cluster perkotaan tentunya akan memberikan dampak 

tersendiri dalam kehidupan sosial bermasyarakat.  

5. Kesimpulan  

Bencana adalah hasil dari munculnya kejadian luar biasa (hazard) pada komunitas yang 

rentan (vulnerable) sehingga masyarakat tidak dapat mengatasi berbagai implikasi dari 

kejadian luar biasa tersebut. Tidak seperti bencana gempabumi yang tidak bisa diprediksi 

dan terjadi secara tiba-tiba, bencana gunungapi umumnya memiliki sifat slow on set 

(Sutopo, 2014) artinya bencana tidak terjadi secara tiba-tiba dan dapat diprediksikan, 

sehingga dampak dari bencana terutama korban jiwa seharusnya dapat ditekan sampai titik 

terekstrim yaitu nol jiwa (zerorisk).Untuk mewujudkannya perlu diupayakan pengelolaan 

bencana yang komprehensif dan sinergis antar stakeholder dan masyarakat itu sendiri. 

Munculnya reaksi penolakan dari warga yang tinggal dikawasan rawan bencana lebih 

dikarenakan adalanya perbedaan persepsi terhadap apa itu risiko bencana. Warga 

menyadari apa bahayanya kalau erupsi/awan panas terjadi dan apa saja yang harus 

dilakukan (seperti evakuasi diri dsb) tetapi kesadaran terhadap ancaman tersebut bukan 

berarti warga harus meninggalkan tanah kelahirannya dan keberlangsungan kehidupannya 

(dalam hal mata pencaharian) ke tempat lain.  

Salah satu upaya memperkecil dampak yang ditimbulkan atas pilihan warga tersebut 

adalah dengan meningkatkan kapasitas warga tentang pemahamannya terhadap risiko 

bencana dan melakukan upaya pengalihan risiko atau risk transfer, misalnya melalui 

mekanisme asuransi bencana baik terhadap ternak maupun bangunan.  
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Sekalipun strategi yang dipilih pada akhirnya adalah dengan menjauhkan masyarakat dari 

ancaman/risiko bencana (relokasi permukiman) hendaknya dilakukan dengan kajian 

intensif yang cermat terhadap kearifan lokal yang dimiliki, tidak terburu-buru dan tanpa 

paksaan karena memindahkan warga menyangkut juga dengan persoalan manusia ditinjau 

dengan segala perilaku sosial, budaya dan kebiasaan hidupnya selama ini. 
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ABSTRAK 

Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang rawan terhadap berbagai macam bencana diantarannya 

adalah bencana gempa bumi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan siswa 

pada satuan pendidikan Muhammadiyah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Sukoharjo. 

Objek penelitian merupakan siswa karena merupakan bagian dari komunitas sekolah yang paling 

rentan terhadap bencana. Penentuan sampel penelitian dengan menggunakan metode quota sampling 

dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Responden penelitian berjumlah 372 siswa terdiri 

atas siswa SD, SMP dan SMA Muhammadiyah  tersebar di 13 sekolah di Kabupaten Sukoharjo. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: Tingkat kesiapsiagaan siswa pada jenjang SD termasuk kategori 

“hampir siap” dengan  nilai indeks kesiapsiagaan sebesar 60,1, Tingkat kesiapsiagaan siswa pada 

jenjang SMP termasuk kategori “hampir siap” dengan nilai indeks 62,03, Tingkat kesiapsiagaan siswa 

pada jenjang SMA termasuk kategori “kurang siap” dengan nilai indeks 45,45. 

Kata kunci : tingkat kesiagaan, siswa, gempa bumi.   

 

PENDAHULUAN  

Gempa Bumi terjadi karena gesekan antar lempeng-lempeng tektonik di bawah permukaan 

bumi. Pergesekan ini mengeluarkan energi yang luar biasa besar dan menimbulkan 

goncangan di permukaan. Indonesia sangat rawan gempa karena secara geografis berada 

dekat dengan lempeng-lempeng yang aktif dan saling berhubungan satu sama lain, serta 

karena adanya gunung-gunung berapi yang aktif.  

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan dipermukaan bumi 

yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut terjadi sebagai akibat adanya 

peristiwa pelepasan energi gelombang seisanik secara tiba-tiba yang diakibatkan atas 

adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi (Christanto, 2011:1). 

Secara singkat, dikenal tiga jenis gempa, yaitu gempa tektonik, vulkanik, dan runtuhan. 

Jenis gempa yang terakhir ini tidak mengakibatkan kerusakan fisik yang berarti. Ada juga 

gempa buatan, misalnya dipacu oleh pemberian cairan ke dalam daerah pertambahan 

minyak dengan tujuan untuk meningkatkan produksi minyak, pembuangan limbah 

radioaktif ke dalam sumur, atau uji coba nuklir di bawah tanah (Sukandarrumidin, 

2010:44). 

Kabupaten Sukoharjo adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Pusat pemerintahan 

berada di Sukoharjo, sekitar 10 km sebelah selatan Kota Surakarta. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kota Surakarta di utara, Kabupaten Karanganyar di timur, Kabupaten 

mailto:Wulandari.seftiana@gmail.com
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Wonogiri dan Kabupaten Gunung Kidul di selatan, serta Kabupaten Klaten dan Kabupaten 

Boyolali di barat. Sukoharjo terletak di 7o 32’17” – 7o 49’32” Lintang Selatan dan 

110o 42’06,79” – 110o 57’33,7” Bujur Timur 

Kesiapsiagaan berarti merencanakan tindakan untuk merespon jika terjadi bencana. 

Kesiapsiagaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan siap siaga dalam 

menghadapi krisis, bencana atau keadaan darurat lainnya (Kusumari,2014:24).   

METODE  

Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kabupaten sukoharjo, Sekolah dikabupaten 

sukoharjo yang meliputi yaitu terdiri dari SD/SMP /SMA/Sederajad satuan Pendidikan 

Muhammaddiyah, yakni di 13 sekolah yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo.Penelitian 

ini dilaksanakan selama  4 hari  pada tanggal 7 Oktober sampai  10 Oktober 2015. 

Populasi, Sampel dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan atau individu-individu) 

yang karakteristiknya hendak diduga. Satuan-satuan atau individu-individu ini disebut 

unit analisa. Unit analisa mungkin merupakan orang, rumah tangga, tanah pertanian, 

perusahaan dan lain-lain dalam bentuk yang biasa dipakai dalam survei. Mungkin juga 

merupakan sejumlah kartu punch atau hasil produksi mesin untuk berbagai jenis 

bentuk analisa. Unit analisa juga sering disebut elemen dari populasi (Darwanto, 

1990: 95). Berikut jumlah populasi di SD/SMP/SMA satuan pendidikan 

muhammadiyah dikabupaten sukoharjo. 

Populasi yang diambil adalah sekolah yang terdapat di kabupaten sukoharjo meliputi 

yaitu terdiri dari SD/SMP/SMA/Sederajad satuan Pendidikan Muhammaddiyah, yakni 

di 13 sekolah yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan 

dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit dari pada 

jumlah populasi). Satuan-satuan yang akan diteliti didalam sempel dinamakan unit 

sampel. Unit sampel ini akan dipilih dari kerangka sampel (Darwanto, 1990: 95).  

Sampel yang diambil saat penelitian terdiri dari seluruh siswa 

SD/SMP/SMA/Sederajad satuan Pendidikan Muhammaddiyah, pada proses 

penyebaran angket dilakukan untuk siswa SD sampel yang diambil adalah siswa kelas 

IV, V, dan VI. Sampel untuk siswa SMP adalah sebagian kelas VII, VIII, dan IX 

ditambah dengan pengurus OSIS serta pengurus hisbul waton. Sampel untuk siswa 

SMA adalah kelas X, XII, dan XIII ditambah dengan pengurus OSIS serta pengurus 

hisbul waton.  

 
Tabel 1. Sampel Keseluruhan Sekolah 

Tingkatan sekolah Jumlah per-sekolah  Jumlah Sampel 

SD 4 sekolah  109 Siswa  

SMP 4 sekolah  143 Siswa 
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SMA 5 sekolah 120 Siswa 

Jumlah  13 sekolah 372 Siswa 

 

Pengambilan data jumlah responden penelitian tidak sesuai dengan perkiraan. Hal ini 

disebabkan karena pada saat proses pengambilan data pihak murid sedang ujian 

semesteran sehingga kesusahan untuk mengumpulkan murid, selain itu pengadaan class 

metting sehingga guru juga susah untuk mengkoordinasi siswanya.  

3. Sampling 

Sampling adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengambil sampel. 

(Darwanto, 1990: 98). Dalam penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan 

kuota sampling akan dilakukan pengambilan sampel dilakukan pada SD/SMP 

/SMA/Sederajad satuan Pendidikan Muhammaddiyah di kabupaten sukoharjo. 

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan survey dengan mengajukan 

kuesioner, dengan cara mendatangi sekolah, tetapi sebelumnya sudah ijin terlebih 

dahulu terkait dengan pihak sekolah, lalu meminta bantuan kepada guru pamong 

supaya bisa membantu untuk mengkoordinir siswa supaya bisa terkumpul.   

Variabel  Penelitian 

Adapun variabel yang dicari antara lain: 

1. Pengetahuan (KAP) 

2. Tanggap Darurat (EP) 

3. Sistem Peringatan (WS) 

4. Mobilitas Sumber Daya (RMC) 

Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi (survei) adalah pengumpulan data dari suatu pengamatan yang dilakukan 

seorang peneliti pada kegiatan yang sedang berlangsung. Kuesioner (angket) 

adalah pengumpulan data yang dilakukan secara tidak langsung. Angket 

merupakan alat pengumpulan data yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diisi oleh responden. 

2. Kuesioner (angket) adalah pengumpulan data yang dilakukan secara tidak 

langsung. Angket merupakan alat pengumpulan data yang berupa pertanyaan-

pertanyaan yang akan diisi oleh responden.     

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yaitu menggunakan analisis diskriptif kuantitatif dengan cara 

mendiskripsikan data yang telah terkumpul dengan menggunakan kuisioner, atau angket. 

Penyajiannya dalam bentuk tabel, grafik, diagram lingkaran, dan persentase (Sugiyono, 

2008) 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menekankan pada kesiapsiagaan siswa (SD, SMP dan SMA) pada satuan 

Muhammadiyah terhadap bencana gempa bumi di Sukoharjo.  
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  

1. Tingkat kesiapsiagaan siswa pada jenjang SD termasuk kategori “hampir siap” 

dengan  nilai indeks kesiapsiagaan sebesar 60,1 

2. Tingkat kesiapsiagaan siswa pada jenjang SMP termasuk kategori “hampir siap” 

dengan nilai indeks 62,03, dan 

3. Tingkat kesiapsiagaan siswa pada jenjang SMA termasuk kategori “kurang siap” 

dengan nilai indeks 45,45. 

KESIMPULAN 

Kesiapsiagaan berarti merencanakan tindakan untuk merespon jika terjadi bencana. 

Kesiapsiagaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan siap siaga dalam 

menghadapi krisis, bencana atau keadaan darurat lainnya (Kusumari,2014:24). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa:  

1. Tingkat kesiapsiagaan siswa pada jenjang SD termasuk kategori “hampir siap” 

dengan  nilai indeks kesiapsiagaan sebesar 60,1 

4. Tingkat kesiapsiagaan siswa pada jenjang SMP termasuk kategori “hampir siap” 

dengan nilai indeks 62,03, dan 

5. Tingkat kesiapsiagaan siswa pada jenjang SMA termasuk kategori “kurang siap” 

dengan nilai indeks 45,45. 
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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan penting dalam mewujudkan ketahanan bencana. Penelitian 

ini dilakukan untuk mengetahui kesiapsiagaan guru terhadap bencana pada satuan pendidikan 

muhammadiyah di kabupaten Sukoharjo. Sampel penelitian meliputi guru pada tingkat sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas (SD, SMP, SMA/Sederajat), responden tersebar 

di 13 sekolah muhammadiyah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode teknik quota 

sampling dengan analisis diskriptif kuantitatif untuk mengetahui tingkat kesiapsiagan guru terhadap 

bencana dengan cara observasi sekolah dan wawancara menggunakan angket (questionnaire). Hasil 

penelitian pada analisis kesiapsiagaan guru termasuk berkategori “Sedang” dengan total indeks 

persentase 60%. Hal ini di tunjukan pada setiap  indeks parameter yaitu indeks persentase 

pengetahuan tentang bencana (KAP) mencapai 75% dan indeks persentase rencana kegiatan dari 

bencana (EP) 56%, indeks persentase peringatan bencana (WS) dengan nilai 71%, dan indeks 

persentase mobilisasi sumber daya (RMC) mencapai 48%”.  

Kata kunci : Kesiapsiagaan terhadap bencana, pendidikan 

PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan tiga  lempeng 

tektonik dunia, yaitu lempeng Euro-Asia di bagian Utara, lempeng Indo-Australia di 

bagian Selatan, dan lempeng Samudera Pasifik di bagian Timur. Penunjaman (subduksi) 

lempeng Indo-Australia yang bergerak relative ke Utara dengan lempeng Euro-Asia yang 

bergerak ke Selatan mengakibatkan jalur gempa bumi dan rangkaian gunung api aktif 

sepanjang Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sejajar dengan jalur 

penunjaman kedua lempeng (Kharisna, 2008). 

Sukoharjo merupakan sebuah kabupaten yang terletak di provinsi jawa tengah. Sukoharjo 

memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi yang tersebar pada 12 kecamatan. Hal ini 

membuat wilayah sukoharjo termasuk dalam wilayah yang memiliki tingkat rawan 

bencana yang tinggi., sehingga kondisi tersebut mampu memperlihatkan bahwa pulau jawa 

termasuk dalam wilayah yang sangat tinggi terkena dampak bencana bila terjadi bencana 

gempa bumi. 

Kebijakan instansi pemerintah khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(BNPB) pun belum ada upaya secara sistematis yang dapat mencerdaskan penduduk 

terkait masalah penanggulangan bencana secara Individual ataupun secara kelompok. Hal 

ini dikarenakan pengetahuan dan sikap terhadap bahaya bencana rendah, keterampilan 

hidup menghadapi bencana rendah, pendidikan (dasar, menengah, tinggi) belum 

menyangkut mengenai pendidikan bencana alam. 
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Pengurangan risiko bencana (disaster risk reduction) dalam konsep dan prakteknya 

merupakan upaya mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis 

dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana, hal ini termasuk pengurangan dampak 

bencana, mengurangi kerentanan individu dan masyarakat serta meningkatkan 

kesiapsiagaan menghadapi bencana. DRR merupakan pendekatan yang komprehensif 

untuk mengurangi risiko bencana sebagaimana tercantum dalam Kerangka Aksi Hyogo 

2005-2015 dengan hasil yang diharapkan dari upaya ini adalah penurunan secara berarti 

tingkat kehilangan/kerugian baik korban jiwa, aset sosial, ekonomi dan lingkungan dalam 

masyarakat dan negara yang diakibatkan oleh bencana. Keterlibatan komunitas telah 

menjadi salah satu prioritas utama untuk membangun kemitraan yang efektif dalam 

pengurangan risiko bencana sesuai dengan Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015. 

Mengingat kondisi kerawanan wilayah sukoharjo yang tinggi maka pemerintah daerah dan 

BNPB bekerja sama untuk meningkatkan kesiapsiagaan pada satuan pendidikan yang pada 

dasarnya harus dikuasai oleh seorang guru. Sekolah merupakan lingkungan artifisial yang 

sengaja diciptakan untuk membina anak-anak kea rah tujuan tertentu, khususnya untuk 

memberikan kemampuan dan ketrampilan sebagai bekal kehidupanya di kemudian hari 

(Sunarto, 2002). Sehingga dalam proses pembelajaran seorang guru mampu memberikan 

pengetahuan-pengetahuan mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapui suatu bencana 

dalam bentuk apapun. Dalam hal ini maka seorang guru harus mempunyai pengetahuan 

dan pengalaman yang cukup mengenai apa itu bencana? Bagaimana cara 

menanggulanginya? Apa yang harus dilakukan serta tindakan yang dilakukan sebelum dan 

sesudah bencana telah terjadi. 

Rumusan masalah 

1. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan guru di 13 sekolah pada satuan pendidikan 

muhammadiyah di kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimanakah sebaran klasifikasi kesiapsiagaan bencana berdasarkan tingkat 

parameter  

Tujuan masalah 

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan guru 

2. Untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan murid atau siswa  

METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo yang meliputi 12 sekolah pada satuan 

pendidikan muhammdiyah, diantaranya sekolah MI Muh PK Sukoharjo, SMP Muh 

Mojolaban, Mts Muh Tawangsari, Mts Muh Blimbing, Smk Muh 2 Skh, SD 

Muhammadiyah Imam Syuhodo, SMK Muh 1 Sukoharjo, MA Muh Bekonang, SD 

Muhammadiyah Wonorejo, Sma Muh 1 Skh, Smp Muh 1 Sukoharjo, Sd Muh.Bekonang. 

Penelitian dilakukan selama empat hari yaitu Tanggal 07-10 Oktober 2015. 
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Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan metode teknik quota sampling 

karakteristik jenis sempling ini adalah pada quota yang banyak diartikan sebgaisuatu jatah 

tertentu atau jumlah tertentu anggota sampel yang sudah ditentukan terlebih dahulu karena 

pertimbangan tertentu. Untuk mengetahui tingkat kesiapsiagan guru terhadap bencana 

dengan cara observasi sekolah dan wawancara menggunakan angket (questionnaire). 

Wawancara dilakukan berdasarkan angket (questionnaire) yang berisi tentang kondisi 

kesiapsiagaan guru terhadap bencana alam pada satuan pendidikan muhammdiyah, 

pengetahuan tentang bencana (KAP), rencana kegiatan dari bencana (EP), peringatan 

bencana (WS), mobilisasi sumber daya (RMC). 

Teknik Analisis Data 

Analisis deskriptif kuantitatif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau   menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum 

atau generalisasi.(Sugiyono, 2004:169). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis  Kesiapsiagaan Guru Terhadap Bencana 

Kesiapsiagaan merupakan hal  yang harus dimiliki dan dipersiapkan oleh guru, khususnya 

pada seorang pendidik. Tingkat kesiapsiagaan bencana terhadap guru di Kabupaten 

Sukoharjo berbeda-beda, ada yang memiliki tingkat kesiapsiagaan tinggi, sedang, maupun 

rendah. Berikut Angka Kesiapsiagaan Bencana terhadap guru pada satuan pendidikan 

muhammdiyah di kabupaten sukoharjo : 

Tabel 1. Pengetahuan tentang bencana (KAP) 

Katagori Interval Jumlah % 

Rendah 0-33 0 0% 

Sedang 34-66 37 25% 

Tinggi 67-100 114 75% 

Jumlah   151 100 % 

Angka Pengetahuan Tentang Bencana (KAP) guru pada satuan pendidikan muhammdiyah 

di kabupaten sukoharjo dari jumlah terbanyak yaitu 114 responden  sejumlah 75%, 

termasuk dalam klasifikasi tinggi.  

Tabel 2. Rencana kegiatan dari bencana (EP) 

Katagori Interval Jumlah % 

Rendah 0-33 2 1% 

Sedang 34-66 64 42% 

Tinggi 67-100 85 56% 

Jumlah   151 100% 

Angka Rencana kegiatan dari bencana (EP) guru pada satuan pendidikan muhammdiyah di 

kabupaten sukoharjo dari jumlah terbanyak yaitu 85 responden  sejumlah 56%, termasuk 

dalam klasidikasi sedang.  
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Tabel 3. Peringatan bencana (WS) 

Katagori Interval       Jumlah % 

Rendah 0-33 25    17% 

Sedang 34-66 107     71% 

Tinggi 67-100 18     12% 

Jumlah   150     100% 

Angka Peringatan bencana (WS) guru pada satuan pendidikan muhammdiyah di 

kabupaten sukoharjo dari jumlah terbanyak yaitu 107 responden  sejumlah 71%, termasuk 

dalam klasidikasi tinggi.  

Tabel 4.  Mobilisasi sumber daya (RMC) 

Katagori Interval Jumlah                   % 

Rendah 0-33    73 48% 

Sedang 34-66    48 32% 

Tinggi 67-100    30 20% 

Jumlah     151 100% 

Angka Mobilisasi sumber daya (RMC) guru pada satuan pendidikan muhammdiyah di 

kabupaten sukoharjo dari jumlah terbanyak yaitu 78 responden  sejumlah 48%, termasuk 

dalam klasidikasi sedang.  

Tabel 5. Total penelitian pada analisis kesiapsiagaan guru terhadap bencana 

Katagori Interval Jumlah % 

Rendah 0-33 1 1% 

Sedang 34-66 91 60% 

Tinggi 67-100 59 39% 

Jumlah   151 100% 

Angka Total penelitian pada analisis kesiapsiagaan guru terhadap bencana pada satuan 

pendidikan muhammdiyah di kabupaten sukoharjo dari jumlah terbanyak yaitu 91 

responden  sejumlah 60%, termasuk dalam klasidikasi sedang.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Guru harus lebih memahami pengeetahuan 

tentang kesiapsiagaan bencana  dan wajib menerapkan kesiapsiagaan bencana terhadap 

peserta didik maupun lingkungan sekolah,  yaitu dengan meningkatkan tingkat 

kesiapsiagaan dan pengurangan risiko terhadap terjadinya bencana dengan cara 

bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan 

simulasi bencana dikarenakan tingkat kesiapsiagaan guru terhadap bencana masih dalam 

katagori sedang. 

 

 

 

 



Analisa Kesiapsiagaan Guru … Halaman 114 

 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang diperoleh dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu daerah yang rawan terkena bencana 

gempa bumi dan gunung meletus. 

2. Tingkat kesiapsiagaan guru terhadap bencana di Kabupaten Sukoharjo masih sedang. 

3. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah mengenai bencana. 

4. Guru sudah memiliki pengetahuan mengenai bencana yang cukup sedang namun 

kurangnya upaya penerapan kesiapsiagaan bencana terhadap peserta didik 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Guru harus lebih memahami pengeetahuan 

tentang kesiapsiagaan bencana  dan wajib menerapkan kesiapsiagaan bencana terhadap 

peserta didik maupun lingkungan sekolah,  yaitu dengan meningkatkan tingkat 

kesiapsiagaan dan pengurangan risiko terhadap terjadinya bencana dengan cara 

bekerjasama dengan pemerintah setempat untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan 

simulasi bencana dikarenakan tingkat kesiapsiagaan guru terhadap bencana masih dalam 

katagori sedang. 
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ABSTRAK 

Komunitas sekolah termasuk kelompok masyarakat yang rawan terhadap bencana. 

Pengurangan risiko bencana di sekolah dan madrasah perlu diterapkan, hal tersebut telah diatur 

dalam Perka nomor 4 tahun 2012 tentang  Sekolah Madrasah Aman Bencana. Salah satu usaha 

untuk mengurangi risiko bencana di sekolah yakni mengkaji kerentanan sekolah. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji kerentanan fisik sekolah yang meliputi 4 parameter yaitu kondisi 

dan perencanaan, komponen struktural, komponen arsitektural, perabotan dan isinnya, dan 

utilitas serta bertujuan untuk mengetahui bahaya yang dapat trmengakibatkan terjadinya 

bencana di sekolah. Penelitian ini dilakukan di 13 sekolah Muhammadiyah di Sukoharjo. 

Metode yang digunakan untuk mengukur kerentanan fisik sekolah dengan survei lapangan dan 

dianalisis berdasarkan Perka nomor 4 tahun 2012 tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana. 

Hasil analisis kerentanan sekolah menunjukkan faktor strategis kerentanan sekolah adalah 

komponen struktural. Hal ini ditunjukkan pada analisis struktural dimana semua sekolah di 

lokasi penelitian memerlukan perbaikan, pada komponen arsitektural sebanyak 6 sekolah 

memerlukan perbaikan. Sedangkan, pada komponen perabotan dan isinya sebanyak 3 sekolah 

memerlukan perbaikan dan pada komponen utilitas 10 sekolah memerlukan bantuan teknis. 

Kata kunci : Kerentanan, Sekolah, Bencana  

PENDAHULUAN 

Pengurangan risiko bencana tidak hanya perlu dilakukan di daerah yang rawan terhadap bencana saja, tetapi 

juga perlu dilakukan di semua daerah. Pengurangan risiko bencana sangat diperlukan meskipun tidak dapat 

dipungkiri korban jiwa maupun harta saat bencana pasti akan selalu ada. Akan tetapi, mengurangi risiko 

merupakan hal yang sangat penting dalam upaya tanggap darurat bencana. Kabupaten Sukoharjo merupakan 

salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang jarang sekali terkena bencana. Akan tetapi, hal tersebut tidak 

menjamin Kabupaten Sukoharjo akan selamanya aman dari bencana. Pengurangan risiko bencana dapat 

dimulai dari sekolah. Sekolah merupakan sarana dimana sebagian besar masyarakat berkumpul dan sarana 

yang paling tepat untuk menyampaikan sekaligus mengajarkan tentang pengurangan risiko bencana.  

Komunitas sekolah merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap bencana. Pengurangan risiko 

bencana sangat perlu diterapkan di sekolah, hal tersebut sudah diatur dalam Perka Nomor 4 tahun 2012 

tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana. Penerapan Perka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sekolah 

Madrasah Aman Bencana masih sangat kurang penerapannya. Hal tersebut secara jelas dapat dilihat dari 

masih banyaknya sekolah yang belum sesuai dengan standar sekolah aman bencana baik dari segi fisik 

maupun kesiapan warga sekolah. Salah satu upaya untuk mewujudkan Sekolah Madrasah yang aman 

terhadap bencana adalah dengan mengkaji kerentanan yang ada pada sekolah. Kerentanan adalah tingkat 

kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan 

menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan sekolah dapat dikaji dengan menganalisis beberapa 

komponen, diantaranya, komponen struktural, komponen arsitektural, komponen perabot dan isinya serta 

kompnen utilitas dan sekitarnya. Upaya pengkajian kerentanan sekolah dapat berfungsi untuk mengetahui 

komponen apa saja yang berpotensi mengkibatkan bencana di sekolah. Selain itu, kerentanan perlu dikaji 

untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan diakibatkan apabila terjadi bencana di sekolah. Ketika 

sekolah memiliki kerentanan yang besar dan bahaya yang besar maka risiko bencana yang ditimbulkan juga 

akan besar.  
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Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penellitian dengan mengambil judul Analisis Faktor 

Strategis Kerentanan di Satuan Pendidikan Sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo. 

 METODE  

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor analisis strategis kerentanan sekolah dan 

mengetahui bahaya yang dapat menimbulkan bencana di sekolah. Tempat penelitian dilakukan di 13 sekolah 

Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini mulai  dilakukan tanggal 7 Oktober 2015 sampai 

selesai. Teknis analisis data dikumpulkan dan diolah kemudian dianalisis berdasarkan Perka Nomor 4 Tahun 

2012. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analasis Faktor Kerentanan Sekolah 

Penelitian analisis faktor strategis kerentanan di satuan pendidikan sekolah 

Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo meliputi 13 sekolah yaitu MI Muhammadiyah 

PK Sukoharjo, SD Muhammadiyah Bekonang, SD Muhammadiyah Wonorejo, SD 

Muhammadiyah Imam Syuhodo,  SMP Muhammadiyah Mojolaban, SMP Muhammadiyah 

1 Sukoharjo, MTs Muhammadiyah Tawangsari, MTs Muhammadiyah Blimbing, SMA 

Muhammadiyah Imam Syuhodo, MA Muhammadiyah Bekonang, SMA Muhammadiyah 1 

Sukoharjo, SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo dan SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo. 

Penelitian ini menggunakan 4 parameter yaitu komponen struktural, komponen 

arsitektural, komponen perabot dan isinya serta utilitas dan sekitarnya. Data untuk analisis 

faktor strategis kerentanan di satuan pendidikan sekolah Muhammadiyah di Kabupaten 

Sukoharjo didapatkan dengan survey lapangan dan kemudian dianalisis berdasarkan Perka 

Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana. Data yang didapatkan 

kemudian diolah menggunakan excel. Data diolah tiap-tiap parameter yaitu komponen 

struktural, komponen arsitektural, komponen perabot dan isinya serta utilitas dan 

sekitarnya. Sehingga, dari pengolah data tiap-tiap parameter dapat diketahui faktor 

strategis kerentanan sekolah. Berikut hasil pengolahan data tiap-tiap parameter yang 

disajikan dalam bentuk tabel: 

Tabel 1. Hasil analisis komponen struktural 

Sekolah Hasil 

MI Muhammadiyah PK Sukoharjo Perlu Perbaikan 

SD Muhammadiyah Bekonang Perlu Perbaikan 

SD Muhammadiyah Wonorejo Perlu Perbaikan 

SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Perlu Perbaikan 

SMP Muhammadiyah Mojolaban Perlu Perbaikan 

SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo Perlu Perbaikan 

MTs Muhammadiyah Tawangsari Perlu Perbaikan 

MTs Muhammadiyah Blimbing Perlu Perbaikan 

SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo Perlu Perbaikan 

MA Muhammadiyah Bekonang Perlu Perbaikan 

SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo Perlu Perbaikan 
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SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Perlu Perbaikan 

SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo Perlu Perbaikan 

  Sumber : Peneliti, 2015 

 Tabel 1. menyimpulkan bahwa semua sekolah yang di survey perlu melakukan 

perbaikan di bidang struktural. 

Tabel 2. Hasil analisis komponen arsitektural 

Sekolah  Hasil 

MI Muhammadiyah PK Sukoharjo Perlu perbaikan 

SD Muhammadiyah Bekonang Tidak perlu perbaikan 

SD Muhammadiyah Wonorejo Perlu perbaikan 

SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Tidak perlu perbaikan 

SMP Muhammadiyah Mojolaban Tidak perlu perbaikan 

SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tidak perlu perbaikan 

MTs Muhammadiyah Tawangsari Perlu perbaikan 

MTs Muhammadiyah Blimbing Tidak perlu perbaikan 

SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo Perlu perbaikan 

MA Muhammadiyah Bekonang Perlu perbaikan 

SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo TIdak perlu perbaikan 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tidak perlu perbaikan 

SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo Perlu perbaikan 

   Sumber : Peneliti,2015 

 Tabel 2. menyipulkan bahwa 5 sekolah diatas perlu melakukan perbaikan pada 

komponen arsitektural sekolah. 

Tabel 3. Hasil analisis komponen perabot dan isinnya 

Sekolah Hasil 

MI Muhammadiyah PK Sukoharjo Perlu perkuatan perabotan dan isi 

SD Muhammadiyah Bekonang Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 

SD Muhammadiyah Wonorejo Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 

SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 

SMP Muhammadiyah Mojolaban Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 

SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 



Analisis Faktor Strategis … Halaman 118 

 

 

MTs Muhammadiyah Tawangsari Perlu perkuatan perabotan dan isi 

MTs Muhammadiyah Blimbing Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 

SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 

MA Muhammadiyah Bekonang Perlu perkuatan perabotan dan isi 

SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 

SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo Perkuatan oleh guru dan komunitas sekolah 

 Sumber : Peneliti, 2015 

Tabel 3. dapat disimpulkan bahwa sebanyak 3 sekolah perlu perkuatan perabot dan isi 

sekolah. 

Tabel 4. Hasil analisis utilitas dan sekitarnya 

Sekolah  Hasil 

MI Muhammadiyah PK Sukoharjo Memerlukan bantuan teknis 

SD Muhammadiyah Bekonang Memerlukan bantuan teknis 

SD Muhammadiyah Wonorejo Tidak memerlukan bantuan teknis 

SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Tidak memerlukan bantuan teknis 

SMP Muhammadiyah Mojolaban Memerlukan bantuan teknis 

SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo Memerlukan bantuan teknis 

MTs Muhammadiyah Tawangsari Memerlukan bantuan teknis 

MTs Muhammadiyah Blimbing Memerlukan bantuan teknis 

SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo Memerlukan bantuan teknis 

MA Muhammadiyah Bekonang Memerlukan bantuan teknis 

SMA Muhammadiyah 1 Sukoharjo Memerlukan bantuan teknis 

SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tidak memerlukan bantuan teknis 

SMK Muhammadiyah 2 Sukoharjo Memerlukan bantuan teknis 

Sumber : Peneliti, 2015 

Tabal 1.4 dapat disimpulkan bahwa sebanyak 10 sekolah perlu untuk melakuan bantuan 

teknis untuk faktor ulitilitas dan lainya. 
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Analisis Bahaya yang dapat mengakibatkan bencana di sekolah 

Berdasarkan hasil analisis data berdasarkan Perka Nomor 4 Tahun 2012 analisis bahaya 

menunjukan bencana yang mungkin terjadi di 13 sekolah tersebut adalah bencana angin 

peuting beliung. 

KESIMPULAN 

Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa semua sekolah yang kami teliti masih 

memerlukan perbaikan di bidang struktural. Untuk faktor kerentanan yang lain beberapa 

sekolah masih di kategorikan sebagai sekolah yang “rentan”. Pada analisis faktor bahaya 

didapatkan bahwa semua sekolah yang kami teliti memiliki bahaya yang sama yaitu 

bahaya angin puting beliung. Untuk itu di perlukan kerja sama antar pihak sekolah, 

pemerintah dan masyarakat agar sekolah tidak masuk dalam kategori sekolah yang rentan. 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Perka Nomor 4 tahun 2012 tentang Sekolah Madrasah Aman Bencana. 
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ABSTRAK 

Safe School is an expectation for schools in Indonesia that have a high disaster risk. Disaster 

preparedness school has three pillars, namely, facilities for disaster risk reduction, disaster 

management dan prevention education. In this research focused on the pillars of prevention education 

incluidng disaster simulation activities in the education unit Muhammadiyah Sukoharjo District. The 

purpose of this research was to determine the development of safe schools disater through simulation 

in Muhammadiyah Sschools. This research was done descriptively and using observation, interviews 

dan secondary data vulnerability dan danger techniques. Respondents were used in this research was 

taken from 13 schools of various level of education Muhammadiyah from primary schools, secondary 

schools dan vocational schools which includes 151 teachers and 372 students. The result of this 

reseacrh indicate that the number who attended the simulation of 240 peoples dan 283 people had 

never followed the simulation. Through simulation that include aspects knowledge, preparedness, 

early warning and mobilization of disaster policies on research in Muhammdiyah education unit can 

reduce the risk of disaste and strengthen the capacity of communiies in the embodiment of disaster 

Keywords: simulation, safe school 

ABSTRAK 

Sekolah aman merupakan harapan bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang mempunyai risiko bencana 

yang tinggi. Sekolah siaga bencana mempunyai 3 pilar yaitu, fasilitas untuk mengurangi risiko 

bencana, manajemen bencana, dan pendidikan pencegahan. Pada penelitian ini difokuskan pada pilar 

penidikan pencegahan yaitu simulasi bencana di satuan pendidikan sekolah Muhammadiyah 

Kabupaten Sukoharjo. Tujuan penelitian untuk mengetahui perkembangan sekolah aman bencana 

melalui simulasi di sekolah-sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini 

dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan  data  sekunder 

kerentanan dan bahaya. Responden yang digunakan dalam penelitian ini diambil di 13 sekolah 

Muhammadiyah mulai dari satuan sekolah SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK/MAK yang 

meliputi guru 151 orang dan murid 372 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah yang 

pernah mengikuti simulasi 240 orang dan yang belum pernah mengikuti simulasi 283 orang. Melalui 

simulasi yang mencakup aspek pengetahuan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mobilisasi 

kebencanaan pada penelitian di satuan sekolah Muhammadiyah dapat mengurangi risiko bencana dan 

memperkuat kapasitas komunitas sekolah dalam perwujudan sekolah aman bencana.  

Kata kunci: simulasi, sekolah aman bencana 

 

PENDAHULUAN  

Sekolah aman adalah komunitas pembelajar yang berkomitmen akan budaya aman dan 

sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang dan mapan sebelum, saat, dan 

sesudah bencana, dan selalu siap untuk merespons pada saat darurat dan bencana. Bencana 

mempunyai arti sebagai sesuatu yang merusak pola hidup manusia, dampak bencana, 
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struktur sosial, sistem pemerintahan , bangunan dan kebutuhan masyarakat akibat bencana. 

Sekolah aman merupakan harapan bagi sekolah-sekolah di Indonesia yang mempunyai 

risiko bencana yang tinggi. Karena memiliki risiko yang tinggi, maka seluruh sekolah-

sekolah di Indonesia harus memiliki kesiapsiagaan tersediri apabila ancaman bahaya 

tersebut datang secara tiba-tiba. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi 

bencana tersebut maka diperlukan simulasi bencana. Simulasi adalah metode pembelajaran 

atau pendampingan yang memperagakan sesuatu dalam benruk tiruan yang mirip dengan 

keadaan sesungguhnya. Dengan menggunakan metode simulasi ini diharapkan seluruh 

warga sekolah meliputi, kepala sekolah, guru, murid dan staff karyawan dapat mengurangi 

risiko dari bahaya bencana tersebut. Kabupaten Sukoharjo memiliki banyak risiko 

terhadap bencana yaitu, banjir, gempa bumi, angin ribut dan lain-lain, sehingga sekolah-

sekolah di Kabupaten Sukoharjo paling tidak pernah melakukan kegiatan simulasi yang 

merupakan pendidikan pencegahan. Apabila sekolah sudah pernah melaksanakan kegiatan 

semacam itu, maka dapat mengembangkan dalam pilar-pilar sekolah bencana lainnya 

seperti mengembangkan manajemen bencana dan peningkatan fasilitas pengurangan risiko 

bencana. 

METODE  

Pengumpulan data menggunakanm metode wawancara dan data sekunder.  Penggambilan 

523 sampel menggunakan teknik acak. Pengelolaan data dilakukan secara desriptif dengan 

cara menjelaskan data yang didapat dilapangan  unntuk mengetahui seberapa banyak 

warga sekolah yang pernah mengikuti kegitan simulasi di 13 Satuan Pendidikan 

Muhammadiyah Sukoharjo. Penelitian dilaksanakan pada Bulan Oktober 2015.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian pengembangan sekolah aman bencana di satuan pendidikan muhammadiyah 

meliputi 13 sekolah muhammadiyah dari tingkat sd/mi, smp/mts, sma/ma/smk di 

kabupaten sukoharjo. Sebanyak 523 responden meliputi 13 kepala sekolah, 151 guru dan 

372 murid di 13 sekolah tersebut. 

Tabel 1. Jumlah Responden yang Pernah Mengikuti Simulasi 

No Keterangan Pernah Tidak 

1.  Guru Murid 240 orang 283orang 

 

 

Dengan jumlah responden yang pernah mengikuti simulasi hampir 50% dari jumlah 

keseluruhan responden maka pemahaman pengetahuan dan sikap dapat menjadi landasan 

kuat bagi komunitas satuan pendidikan Muhammadiyah dalam kesiapsiagaan untuk 

mengurangi risiko bencana yang menjadi faktor penting karena dengan melakukan 

simulasi komunitas sekolah mengetahui risiko dan sejarah bencana yang terjadi 

dilingkungan sekolahnya. Kemudian parameter kedua, kebijakan adalah peranan penting 

dalam mewujudkan sekolah aman bencana karena acuannya adalah dasar hokum. Dimana 

adanya kesepakatan kebijakan melalui visi dan misi sebagai upaya penerapan sekolah 

aman bencana. Pelatihan simulasi dan penyediaan informasi merupakan akses dasar dalam 

peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana. Ketiga adalah tanggap darurat, karena 

jumlah responden hampir sama rata dengan jumlah yang tidak mengikuti simulasi maka 

setidaknya sekolah-sekolah tersebut dapat merespon kondisi sebelum, saat dan pasca 
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bencana. Dalam parameter ini disediakan ada peta evakuasi ata jalur evakuasi dengan 

dilengkapi rambu atau tanda yang terpasang dengan kesepakatan oleh warga sekolah. 

Keempat, peringatan bencana, dengan semakin banyaknya komunitas satuan pendidikan 

muhammadiyah yang pernah mengikuti simulasi maka pemahaman tentang sistem 

peringatan dini yang digunakan di sekolah untuk memberi isyarat kepada warga sekolah 

untuk memberikan  respon saat terjadi bencana. Untuk itu perlu disepakati sistem 

peringatan yang dapat dipahami oleh seluruh warga sekolah dan kemudian diujikan dalam 

bentuk simulasi secara berkala  oleh skolah. Kelima, mobilisasi sumberdaya, dengan 

semakin banyak warga sekolah mengikuti simulasi (khususnya guru) maka sekolah dalam 

mengerahkan kemampuan dan kapasistas yang dimiliki baik sarana dan prasarana, 

pendanaan maupun perlengkapan dalam bidang pengurangan risiko bencana.  

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan 

bahwa jumlah yang pernah mengikuti simulasi 240 orang dan yang belum pernah 

mengikuti simulasi 283 orang. Melalui simulasi, dengan semakin banyak warga sekolah 

yang pernah mengikuti kegiatan simulasi maka akan semakin mudah memahami aspek 

pengetahuan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mobilisasi kebencanaan pada penelitian 

di satuan sekolah Muhammadiyah dapat mengurangi risiko bencana dan memperkuat 

kapasitas komunitas sekolah dalam perwujudan sekolah aman bencana.  
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ABSTRACT 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen bencana dengan menggunakan jalur evakuasi 

berbasis 3 dimensi. Pembuatan jalur yang memakai analisis Flord Warshal dapat memberikan 

pengetahuan jalur (node) aman untuk evakuasi. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi 

lapangan pada lokasi penelitian yaitu 3 sekolah yang merupakan SD, SMP dan SMA/MA 

Muhammadiyah yang tersebar di Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) 

Perhitungan tercepat di SD Muhammadiyah Wonorejo, untuk menuju Assembly point dari A1-TK 

dengan jarak 1,30 meter dengan kecepatan 1,10/detik sedangkan jarak terjauh A12-TK dengan jarak 

36 meter dengan kecepatan 30,57/detik. 2) Perhitungan tercepat di SMP Muhammadiyah 1 

Sukoharjo, untuk menuju Assembly point dari K1-TK1 dengan jarak terdekat 4,17 meter dengan 

kecepatan 3,53/detik, sedangkan jarak terjauh K4-TK1 dengan jarak 14,6 meter dengan kecepatan 

12,38/detik (Alternatif 1). Menuju Assembly point dari K6-TK2 dengan jarak terdekat 4,12 meter 

dengan kecepatan 3,49/detik, sedangkan jarak terjauh K11-TK2 dengan jarak 22,41 meter dengan 

kecepatan 24,42/detik. 3) Perhitungan tercepat di MA Muhammadiyah Bekonang, untuk menuju 

Assembly point dari K12PA2 - TK dengan jarak 2,12 meter dengan kecepatan 1,79 detik sedangkan 

jarak terjauh UKS – TK dengan jarak 35,61 meter dengan kecepatan 30,19/detik.  

 

Kata Kunci : Kesiapsiagaan Bencana, Flord Warshal, Jalur Evakuasi 

 

 
PENDAHULUAN 

Definisi bencana menurut Undang-undang Nomer 24 Tahun 2007 pasal 1 yaitu peristiwa 

atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. Bencana yang sering ternyadi di Indonesia antara lain 

yaitu banjir, tanah longsor, gungng meletus, gempa bumi, angin ribut, dan tsunami. Jalur 

evakuasi adalah jalur yang ditujukan untuk membuat orang agar dapat menyikapi saat 

terjadi bencana dan tidak (berhamburan saat terjadi bencana) panik saat terjadi bencana, 

melainkan dapat memposisikan apa yang akan dilakukan dengan melihat arah tanda panah 

maupun tanda lain demi menekan jumlah korban yang disebabkan oleh kepanikan saat 

terjadi bencana. Penentuan titik jalur evakusi serta tempat berkumpul (Assemble Point) 

merupakan perancangan peta evakuasi dengan cara menentukan lintasan terpendek menuju 

titik berkumpul (Assembly Point). Penentuan lintasan terpendek memperhatikan alternatif 

jalur-jalur yang dapat dilalui menuju titik berkumpul (Assembly point). Jarak yang 

terpendek merupakan jalur tercepat menuju titik kumpul yang mana nantinya akan 

dilakukan suatu tindakan lanjutan. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapat hasil sebagai berikut : 

Tahap I (Identifikasi Masalah)  

Tahapan dalam identifikasi masalah ada tiga, antara lain : 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan digunakan untuk mengetahui dan mempelajari penentuan peta 

evakuasi dengan maksud untuk mendapatkan informasi awal yang lenfkap serta 

menentukan masalah yang diangkat dalam penelitian. Metode untuk mendapatkan 

data awal dilakukan dengan pengamatan langsung, pendokumentasian gambar.  

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai teori dan konsep 

yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi serta menunjukkan tahapan 

pemecahannya. Studi ini dilakukan dengan mengeksplorasi buku, jurnal, dan sumber 

mengenai Agloritma Floyd-Warshall dan ergonomis peta evakuasi dan penandaannya.  

3. Penentuan Tujuan 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menggunakan Algoritma Flody-Warshall 

dalam penentuan lintasan terpendek dalam proses evakuasi saat terjadi bencana dan 

merancang peta evakuasi serta penandanya.  

Tahap II (Pengumpulan dan Pengolahan Data) 

Tahap-tahap pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian mengenai 

perancangan peta evakuasi dibagi menjadi dua tahap.  Tahap pertama ialah perancangan alur 

evakuasi dengan menggunakan Algoritma Flody-Warshall untuk menentukan lintasan terpendek. 

Tahap pertama  terdiri dari enam tahapan antara lain, pembuatan block plan, penentuan letak titik 

kumpul (assembly point), penentuan node, pemilahan titik kumpul untuk masing-masing ruang, 

penentuan jarak masing-masing ruang ketitik kumpul dan penentuan alternatif evakuasi. Tahap 

kedua adalah perencanaan penandaan peta evakuasi.  

Tahap III (Penempatan Penandaan Peta Evakuasi) 

Penempatan penandaan peta evakuasi berkoordinasi dengan pihak manajemen sekolah. Penandaan 

peta evakuasi dipasang pada tiang penyangga dan tembok bangunan sepanjang jalur evakuasi. 

Sedangkan peta evakuasi dipasang ditempat-tempat yang strategis, seperti pintu masuk, pintu 

keluar, hall. 

HASIL  DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini menekankan pada penentuan titik jalur evakusi serta tempat berkumpul 

(Assemble Point) pada sekolah dan perancangan peta evakuasi dengan cara menentukan 

lintasan terpendek menuju titik berkumpul (Assembly Point). 
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Hasil perhitungan sebagai berikut : 

SD MUHAMMADIYAH WONOREJO, SUKOHARJO 
Tabel 1. Jalur lintasan terpendek dan terpanjang menuju titik berkumpul (Assembly 

Point) di SD MUHAMMADIYAH WONOREJO, SUKOHARJO 

No Nama Ruangan/ Simbol Arah evakuasi Jarak(M)  kecepatan 

1 Lab Komputer 1 (LK1) LK1-LK2-TU-TK 24 20,35 

2 Lab Komputer 2 (LK2) LK2-TU-TK 7,21 6,11 

3 Tata Usaha (TU)  TU-TK 4,54 3,84 

4 Ruang Guru (RG) RG-TK 2,61 2,21 

5 Lab IPA 1 (LBIPA1) LBIPA1-TK 2,74 2,32 

6 Kelas 11 IPA 2 (11IPA2) 11IPA2-TK 8,1 6,86 

7 Kelas 11 IPA 1 (11IPA1) 11IPA1-TK 3,12 2,64 

8 UKS 

UKS-P-K101-K102-12IPA1-12IPA2-

TK 35,61 30,19 

9 Perpustakaan(Perpus) K101-K102-12IPA1-12IPA2-TK 31,25 26,5 

10 Kelas 10.1(K10.1) K102-12IPA1-12IPA2-TK 25,22 21,3 

11 Kelas 10.2(K10.2) K12IPA1-12IPA2-TK 15,76 13,36 

12 Kelas 12 IPA 1(K12IPA1) K12IPA1-K12IPA2-TK 6,55 5,5 

13 Kelas 12 IPA 2(K12IPA2) K12IPA2-TK 2,12 1,79 

 

SMP MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO 
Tabel 2. Jalur lintasan terpendek dan terpanjang menuju titik berkumpul (Assembly 

Point) di SMP MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO 

N0 

Nama 

Ruang/Simbol Arah Evakuasi Jarak Kecepatan Ket 

1 A1 A1-TK 4,3 3,64 Alternatif 1 

2 A2 A2-TK 7,72 6,55   

3 A3 A3-TK 4,12 3,52   

4 A4 A4-TK 4,12 3,52   

5 A5 A5-TK 4,12 3,52   

6 A6 A6-TK 4,12 3,52   

7 A7 A7-TK 4,12 3,52   

8 A8 A8-TK 9,32 7,9   

9 A9 A9-TK 10,11 8,6   

10 A10 A10-TK 4,33 3,7   

11 A11 A11-TK 4,33 3,7   

12 A12 A12-TK 4,33 3,7   

13 A13 A13-TK 4,33 3,7   

14 A14 A14-TK 4,33 3,7   

15 A15 A15-TK 5,51 4,7   

16 A16 A16-A15-TK 11,7 9,9   

17 K1 K1-TK 4,12 3,5 Alternatif 2 

18 K2 K2-TK 4,12 3,5   

19 K3 K3-TK 4,12 3,5   

20 K4 K4-TK 4,12 3,5   
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21 K5 K5-TK 4,12 3,5   

22 K6 K6-TK 5,61 4,76   

23 K7 K7-TK 4,47 3,8   

24 K8 K8-TK 4,47 3,8   

25 K9 K9-K7-TK 12,13 10,3   

26 K10 K10-K9-K8-K7-TK 20,04 16,99   

27 K11 K11-TK 22,41 19   

28 K12 K12-TK 4,15 3,5   

 

MA MUHAMMADIYAH BEKONANG SUKOHARJO 
Tabel 3. Jalur lintasan terpendek dan terpanjang menuju titik berkumpul (Assembly 

Point) di MA MUHAMMADIYAH BEKONANG. SUKOHARJO 

No 

Nama 

Ruang/Simbol Arah Evakuasi Jarak Kecepatan 

1 K1 K1-TK 2,12 1,79 

2 K2 K2-TK 9,42 7,92 

3 K3 K3-K2-TK 18,54 15,72 

4 K4 K4-K3-K2-TK 27,97 23,72 

5 K5/UKS K5-K4-K3-K2-TK 35,61 30,19 

6 K6 K6-TK 2,54 2,15 

7 K7 K7-K6-TK 8,13 6,89 

8 K8 K8-TK 3,95 3,35 

9 K9 K9-TK 3,95 3,35 

10 K10 K10-TK 3,95 3,35 

11 K11 K11-TK 3,95 3,35 

12 K12 K12-K11-TK 7,84 6,65 

 

KESIMPULAN 

a. Perhitungan tercepat di SD Muhammadiyah Wonorejo, untuk menuju Assembly point 

dari A1-TK dengan jarak 1,30 meter dengan kecepatan 1,10/detik sedangkan jarak 

terjauh A12-TK dengan jarak 36 meter dengan kecepatan 30,57/detik.  

b. Perhitungan tercepat di SMP Muhammadiyah 1 Sukoharjo, untuk menuju Assembly 

point dari K1-TK1 dengan jarak terdekat 4,17 meter dengan kecepatan 3,53/detik, 

sedangkan jarak terjauh K4-TK1 dengan jarak 14,6 meter dengan kecepatan 

12,38/detik (Alternatif 1). Menuju Assembly point dari K6-TK2 dengan jarak terdekat 

4,12 meter dengan kecepatan 3,49/detik, sedangkan jarak terjauh K11-TK2 dengan 

jarak 22,41 meter dengan kecepatan 24,42/detik.  

c. Perhitungan tercepat di MA Muhammadiyah Bekonang, untuk menuju Assembly point 

dari K12PA2 - TK dengan jarak 2,12 meter dengan kecepatan 1,79 detik sedangkan 

jarak terjauh UKS – TK dengan jarak 35,61 meter dengan kecepatan 30,19/detik. 

 

 

 



Pengembangan Peta Jalur … Halaman 127 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. Badan Nasional Penangulangan bencana. 2012. Definisi dan Jenis Bencana. 

2. Sukandarrumidin. 2014. Bencana Alam & Bencana Anthropogene. Yogyakarta : 

Kanisius (Anggota IKAPI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISBN: 978-602-73832-2-7 Proseding Konferensi Nasional FPT PRB 
2015  

 

TINGKAT KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DI SEKITAR  
SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MUHAMMADIYAH DI 

KABUPATEN SUKOHARJO TERHADAP BENCANA 
BANJIR DAN ANGIN PUTING BELIUNG 

Septi Purnama Ningsih, Ratri Purwandari, Ketir Jtri Legono, Erlida Astuti 
dan Niken Jayanti 

Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

septipurnama05@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sering mengalami bencana alam kaitannya dengan bencana 

banjir dan angin puting beliung terutama di musim penghujan yang berpotensi di Kabupaten 

Sukoharjo. Bencana yang terjadi berdampak terhadap aktivitas masyarakat dalam  perekonomian dan 

pendidikan. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai bencana dan kesiapsiagaan menjadikan 

risiko bencana menjadi lebih tinggi, Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat di Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana banjir dan angin puting beliung. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan quesioner yang digunakan untuk mengukur 

tingkat kesiapsiagaaan masyarakat disekitar sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo. 

Metode yang digunakan adalah Quota Sampling (Kuota Sampling) dengan menggunakan deskriptif 

kuatitatif. Penelitian ini    mengkaji masyarakat yang tinggal disekitar 13 sekolah, jumlah sampel 

sebanyak 194 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa disekitar satuan pendidikan sekolah di 

Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana banjir dan angin puting beliung dapat dikategorikan dari 

parameter Indeks persentase kesadaran masyarakat “Rendah”  dengan nilai 47%. Kategori Indeks 

persentase pengetahuan “Rendah”dengan nilai 53%. Indeks persentase kesiapsiagaaan “Rendah” 

dengan nilai 67%.  Indeks persentase tanggap darurat “Rendah” dengan nilai 41%. Kesimpulan 

bahwa pada satuan pendidikan sekolah Muhammadiyah tentang kesiapsiagaan masyarakat di 

Kabupaten Sukoharjo yaitu “Rendah”. 

Kata Kunci : Kesiapsiagaan, Pengetahuan 

 

PENDAHULUAN 

Letak geografis Indonesia yang beragam mengakibatkan Indonesia berpotenis terjadinya 

bencana termasuk bencana gempa bumi, tsunami, angin topan, tanah longsor, badai, dan 

banjir. Bencana yang terjadi berdampak terhadap aktivitas masyarakat dalam  

perekonomian maupun pendidikan. Menurut Undang Undang No.24 Tahun 2004 tentang 

Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

mengancam atau menganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat, baik disebabkan 

oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo sering mengalami bencana alam kaitannya dengan 

bencana banjir dan angin puting beliung terutama di musim penghujan yang berpotensi di 

Kabupaten Sukoharjo. Banjir adalah suatu kejadian dimana air menggenangi daerah yang 

biasanya tidak di genangi air dalam selang waktu tertentu. Angin merupakan gerakan 
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udara dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Gerakan udara ini 

dikendalikan panas matahari. Udara panas lebih ringan daripada udara dingin. Udara panas 

naik jika dipanasi matahari, lalu tempatnya digantikan oleh udara dingin. Ini menciptakan 

aliran udara berputar hingga tercipta angin. Tekanan udara panas pada bumi lebih kecil 

daripada tekanan udara dingin. Tekanan udara panas menimbulkan daerah bertekanan 

rendah, yang lalu dimasuki udara dingin. Begitu pun, udara dingin menimbulkan daerah 

bertekanan tinggi yang mengalirkan udara ke luar. Makin besar selisih tekanan antara dua 

daerah, makin kuat anginnya. Pengetahuan masyarakat yang kurang mengenai bencana 

dan kesiapsiagaan menjadikan risiko bencana menjadi lebih tinggi, terutama bencana yang 

sering timbul di daerah tersebut. 

METODE 

Pengumpulan data dengan cara observasi pada obyek penelitian dengan menggunakan 

angket (questionnaire) untuk mengukur tingkat kesiapsiagaaan masyarakat disekitar 

sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo. Teknik sampling menggunakan metode 

Quota Sampling (Kuota Sampling) dan analisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui 

tingkat kesiapsiagaan masyarakat. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

terdapat di Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yang dijadikan 

obyek penelitian yakni Kecamatan Sukoharjo, Mojolaban, Polokarto, Tawangsari, dan 

Nguter. Mengkaji masyarakat yang tinggal disekitar 13 sekolah, jumlah sampel sebanyak 

194 responden. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Gambar 1. (Color Online) Diagram indeks kesadaran masyarakat 

Berdasarkan diagram diatas di ketahui bahwa indeks kesadaran masyarakat Kabuaten 

Sukoharjo terhadap bencana masih sangat rendah yakni dengan jumlah 47%  dengan 

indeks sebesar 0-33 kategori rendah. 
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Gambar 2. (Color Online) Diagram indeks pengetahuan masyarakat 

Berdasarkan indeks pengetahuan masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana 

masih sangat rendah yakni dengan jumlah 53%  dengan indeks sebesar 0-33 kategori 

rendah. 

 

Gambar 3. (Color Online) Diagram indeks kesiapsiagaan masyarakat 

Berdasarkan indeks pengetahuan masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana 

masih sangat rendah yakni dengan jumlah  67%  dengan indeks sebesar 0-33 kategori 

rendah. 

 

 

Gambar 4. (Color Online) Diagram indeks tanggap darurat masyarakat 
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Berdasarkan indeks pengetahuan masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana masih sangat rendah 

yakni dengan jumlah 41%  dengan indeks sebesar 0-33 kategori rendah. 

KESIMPULAN 

 Banjir dan angin puting beliung merupakan bencana yang sering terjadi di 

Kabupaten Sukoharjo. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa disekitar satuan pendidikan sekolah 

Muhamadiyah di Kabupaten Sukoharjo terhadap bencana banjir dan angin puting 

beliung dapat dikategorikan dari parameter indeks persentase kesadaran masyarakat 

“Rendah” dengan nilai 47%. Kategori indeks persentase pengetahuan “Rendah” 

dengan nilai 53%. Indeks persentase kesiapsiagaaan “Rendah” dengan nilai 67%.  

Indeks persentase tanggap darurat “Rendah” dengan nilai 41%. Kesimpulan bahwa 

pada satuan pendidikan sekolah Muhammadiyah tentang kesiapsiagaan masyarakat 

di Kabupaten Sukoharjo adalah “Rendah”. 

 Perlu peran serta masyarakat maupun tokoh masyarakat dan pemerintah guna 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bencana. 

 Sebagai acuan untuk pemerintah dalam mengevaluasi sistem kerjanya, sehingga 

dapat menekan dampak kerugian masyarakat maupun instansi-instansi pendidikan. 
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ABSTRAK 

Pendidikan kesiapsiagaan merupakan suatu kebutuhan penting dalam peningkatan kapasitas 

komunitas sekolah dalam mewujudkan ketahanan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana pada satuan pendidikan sekolah Muhammadiyah di 

kabupaten Sukoharjo. Responden penelitian meliputiguru dan siswa pada tingkat sekolah dasar, 

sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas (SD, SMP, SMA/Sederajat), responden penelitian 

tersebar pada 12 satuan pendidikan sekolah Muhammadiyah dikabupaten Sukoharjo. Metode yang 

digunakan untuk mendapatkan sampel yaitu quota sampling dan dianalisa secara deskriptif kuantitatif 

untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan sekolah meliputi kesiapsiagaan guru  dan siswa terhadap 

bencana, pengambilan data penelitian dengan cara observasi dan wawancara menggunakan angket. 

Hasil penelitian kesiapsiagaan pada guru termasuk berkategori “Sedang” dengan total indeks 

persentase 60%, siswa termasuk berkategori “Sedang” dengan total indeks persentase 67%. 

Kesiapsigaan tersebut ditunjukan padasetiap indeks parameter yaitui ndeks pengetahuan tentang 

bencana (KAP) dan indeks rencana kegiatan dari bencana (EP), indeks peringatan bencana(WS), dan 

indeks mobilisasi sumberdaya(RMC) pada guru dan siswa pada satuan sekolah Muhammadiyah di 

Kabupaten Sukoharjo. 

Kata kunci :Kesiapsiagaan, Bencana, Sekolah 

PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat 

( UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 ). Menurut kamus Bahasa Indonesia Kata 

pendidikan berasal dari kata ‘didik’ dan mendapat imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, maka 

kata ini mempunyai arti proses atau cara atau perbuatan mendidik. Secara bahasa definisi 

pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan manusiamelalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki 

Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertian 

pendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun 

maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak 

itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Menurut UU No. 20 tahun 2003 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 

Dari beberapa pengertian pendidikan menurut ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan adalah Bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada 
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perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap 

melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana 

melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna (UU 

No. 24 Tahun 2004). 

Ada 9 kegiatan dalam komponen kesiapsiagaan: 

1. Penilaian Risiko (risk assessment) 

2. Perencanaan siaga (contingency planning) 

3. Mobilisasi sumberdaya (resource  mobilization) 

4. Pendidikan dan Pelatihan (training & education) 

5. Koordinasi (coordination) 

6. Manajemen Darurat (response mechanism) 

7. Peringatan Dini (early warning) 

8. Manajemen Informasi (information systems) 

9. Gladi / Simulasi (drilling/simulation) 

Kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana alam idealnya telah diberikan sejak anak usia 

dini. Hal tersebut dapat dimanifestasikan sebagai program pendidikan yang didesain untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman komunitas sekolah (termasuk 

institusi sekolah, guru dan siswa) mengenai kondisi alam sekitarnya dan ketrampilan. 

Selanjutnya pendidikan tersebut dapat terus berkesinambungan dengan berbagai bentuk 

pembelajaran sebagai wujud penguatan sekolah dalam mengurangi risiko bencana. Kajian 

untuk mengukur kesiapsiagaan sekolah yang dikembangkan untuk menggugah kesadaran 

seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di 

sekolah dan lingkungan sekolah dalam hal kesiapsiagaan bencana, dapat dilakukan dengan 

menggunakan 5 (lima) parameter : (LIPI : 2009) 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang ingin menggambarkantentang peran 

guru terhadap kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana banjir. Peranguru 

terhadap kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana meliputi, pengetahuan dan 

sikap, kebijakan, rencana kesiapsiagaan, dan mobilitas sumberdaya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Komunitas sekolah adalah agen perubahan yang sangat potensial untuk menyebarluaskan 

pengetahuan tentang fenomena alam serta memotivasi masyarakat untuk meningkatkan 

kesiapsiagaan agar dapat mengurangi risiko bencana. Pendidikan siaga bencana perlu 

segera dilakukan mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di daerah rawan 

bencana. Komunitas sekolah merupakan salah satu pemangku kepentingan utama untuk 

kesiapsiagaan terhadap bencana alam. 

Kesiapsiagaan terhadap bencana alam idealnya telah diberikan sejak anak usia dini. Hal 

tersebut dapat dimanifestasikan sebagai program pendidikan yang didesain untuk 

menumbuhkan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman komunitas sekolah (termasuk 

institusi sekolah, guru dan siswa) mengenai kondisi alam sekitarnya dan ketrampilan. 

Selanjutnya pendidikan tersebut dapat terus berkesinambungan dengan berbagai bentuk 

pembelajaran sebagai wujud penguatan sekolah dalam mengurangi risiko bencana. 
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Survei kesiapsiagaan Total Indeks Presentasi Klasifikasi 

Kepala Sekolah (S1) 92% Rendah 

Guru (S2) 60% Sedang 

Siswa(S3) 67% Sedang 

Hasil dari analisis tentang kesiapsiagaan sekolah adalah sebagai berikut Kepala Sekolah 

dengan kategori “rendah” total indeks 92%, guru dengan kategori “sedang” total indeks 

60%, dan siswa dengan kategori “sedang” total indeks 67%. Melihat hasil analisis yang 

kami peroleh maka satuan pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Sukoharjo masih 

terbilang rendah, perlu adanya Sekolah Siaga Bencana. Kajian untuk mengukur 

kesiapsiagaan sekolah yang dikembangkan untuk menggugah kesadaran seluruh 

pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif di sekolah 

dan lingkungan sekolah dalam hal kesiapsiagaan bencana, dapat dilakukan dengan 

menggunakan 5 (lima) parameter : (LIPI : 2009) 

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat dan berdayaguna. 

Kesiapsiagaan dalam penelitian ini difokuskan pada tiga parameter yaitu kebijakan, 

perencanaan kesiapsiagaan, dan mobilitas sumberdaya.  

KESIMPULAN 

Penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa semua sekolah yang kami teliti masih 

mempunyai tingkat kesiapsiagaan yang rendah. Pada analisis faktor  kesiapsiagaan  

didapatkan bahwa semua sekolah yang kami teliti belum siap jika menghadapi bahaya, 

karena tingkat kesiapsiagaan kepala sekolah masih rendah, sedangkan untuk guru dan 

siswa masih sedang. Untuk itu di perlukan kerja sama antar pihak sekolah, pemerintah dan 

masyarakat agar sekolah tidak masuk dalam kategori sekolah yang rentan. 
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ABSTRAK 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan penting dalam mewujudkan ketahanan bencana.  Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan sekolah aman tingkat SD, SMP, dan SMA pada 13 (tiga belas) di 

satuan pendidikan Muhammadiyah di kabupaten Sukoharjo. Metode pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan quota sampling dan dianalisis  uji beda sekolah aman tingkat SD, SMP, dan SMA 

terhadap bencana. Variabel penelitian terdiri dari beberapa paramater yaitu tingkat pendidikan dan 

pengetahuan tentang bencana. Hasil penelitian perbedaan sekolah aman bencana dengan analisis statistik 

mengunakan spss, membuktikan terjadi perbedaan antara sekolah dasar dan menengah yang signifikan 

dengan ditunjukan p-value 0,01 dengan taraf signifikan 0,05. 

Kata kunci : Tingkat Pendidikan, Pengetahuan Tentang Bencana 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kabupaten Sukoharjo secara geografis, terletak diantara Bagian ujung timur 110. 57O BT, 

Bagian Ujung Sebelah Barat 110 42O BT, Bagian Ujung Sebelah Utara7 32O LS,Bagian 

Ujung Sebelah Utara 7 49O 32.00O LS. Kabupaten Sukoharjo termasuk dalam wilayah 

dengan indeks bencana tinggi yang menempati urutan 76 dari 497 Kota/Kabupaten di 

seluruh Indonesia. Sehingga perlu terus didorong pembentukan kelembagaan 

penanggulangan bencana di daerah sesuai taraf kerentanan bencana dengan tetap 

mempertimbangan efektivitas dan efesiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 

Mengingat kondisi kerawanan bencana yang cukup tinggi di kabupaten Sukoharjo meliputi 

bencana banjir, gempa bumi, kekeringan, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor, 

maka pendidikan mitigasi bencana di daerah tersebut sangat penting. Pendidikan mitigasi 

bencana bagi daerah yang rawan bencana sangat lah dibutuhkan bagi masyarakat diseluruh 

lapisan terutama bagi generasi penerus bangsa yaitu siswa. Sebagai generasi penerus 

bangsa, siswa berhak mendapat perlindungan dari ancaman bencana sehingga pendidikan 

mitigasi bencana dijenjang pendidikan harus diterapkan sejak dini. Hal tersebut bertujuan 

untuk meningkatkan kesiapsiagaan siswa terhadap risiko terjadinya bencana di daerah 

mereka. 

Sebagian besar kehidupan anak-anak berlangsung di sekolah sehingga sekolah harus 

aman, pendidikan tidak boleh terganggu. Dalam setiap kejadian bencana, anak-anak 

adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban. Sedang bencana, tidak dapat ditebak 

kapan terjadinya sehingga perlu adanya penerapan sekolah aman dari bencana guna untuk 

melindungi anak-anak, guru, dan seluruh warga sekolah dari kematian dan cedera akibat 

bencana yang terjadi, melindungi investasi disektor pendidikan (bangunan sekolah dan 
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yang aman bisa menyelamatkan hidup dan melindungi anak-anak sebagai generasi penerus 

bangsa dari suatu kejadian bencana), Infrastruktur komunitas harus aman, dan upaya relief 

dan rekonstruksi harus dapat berkontribusi untuk menurunkan risiko di masa datang, 

keberlanjutan pendidikan (merencanakan keberlangsungan pendidikan dalam menghadapi 

bahaya yang sudah terprediksi ), memperkuat ketangguhan warga terhadap bencana 

melalui pendidikan. 

Kegiatan pengurangan risiko bencana sebagaimana yang telah tercantum di dalam 

Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana harus dimasukkan 

ke dalam program pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan dan ditegaskan pula 

dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan menjadi salah satu faktor penentu dalam 

kegiatan pengurangan risiko bencana. Mengingat kerentanan sekolah atau madrasah sangat 

tinggi dimana setiap hari ada ribuan anak kita yang bersekolah di 2906 sekolah, baik di 

Sekolah Dasar, di SMP/MTs  maupun di SMA/SMK/MA, 75% sekolah berada di daerah 

yang rawan bencana, kondisi bangunan sekolah  masih banyak yang belum memenuhi 

standar bangunan Negara, kapasitas warga sekolah masih rendah, Infrastruktur dan 

kebijakan yang belum berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana ( PRB ). 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :  

“PERBEDAAN SEKOLAH AMAN BENCANA DI SATUAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH 

MUHAMMADIYAH KABUPATEN SUKOHARJO” 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengetahuan  tentang bencana pada tingkat pendidikan SD, SMP, dan 

SMA ? 

2. Apakah terdapat perbedaan  pengetahuan bencana pada tingkat pendidikan SD, 

SMP,  dan SMA ? 
 

TUJUAN 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui pengetahuan bencana di tingkat SD, SMP, SMA 

2. Mengetahui perbedaan pengetahuan bencana pada tingkat SD, SMP, dan SMA. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan quota 

sampling dan dianalisis  uji beda sekolah aman tingkat SD, SMP, dan SMA terhadap 

bencana. Variabel penelitian terdiri dari beberapa paramater yaitu tingkat pendidikan dan 

pengetahuan tentang bencana dan hasil penelitian perbedaan sekolah aman bencana 

dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. 

Tempat dan Waktu Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di satuan pendidikan Muhammadiyah di kabupaten 

Sukoharjo yang meliputi 13 sekolah di ditingkat SD, SMP, SMA. Penelitian ini 

dilaksanakan selama kurang lebih 4 hari yaitu pada tanggal 07-10 Oktober 2015. 
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Teknik Pengumpulan Data  

1. Menggunakan Angket  

Metode Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono,2013).  

Peneliti melakukan penelitian dengan  

2. Observasi (Survey) 

Observasi merupakan pengumpulan data dari suatu pengamatan yang dilakukan 

peneliti pada kegiatan yang sedang berlangsung. 

3. Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh 

informasi dari terwawancara (Suharsimi Arikunto, 2006).   

Analisis Data 

(Sugiyono, 2011) Analisi data deskriptif digunakan dalam penelitian ini yaitu statistik 

diskriptif dengan cara mendiskripsikan data yang telah terkumpul. Penyajian data dalam 

statistik deskriptif melalui tabel, grafik, diagram lingkaran dan presentase. 

a. Analisis deskriptif kualitatif 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis data. Data 

yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis dengan 

menggunakan analisis deskritif kualitatif yaitu dengan cara data yag diperoleh dari 

hasil wawancara dengan informan dideskritifkan secara menyeluruh. Data 

wawancara dalam penelitian adalah sumber data utama yang menjadi bahan analisis 

data untuk menjawab masalah penelitian.  

 Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. 

Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkip hasil wawancara dengan 

cara memutar kembali rekaman wawancara kemudian menuliskan kata- kata yang 

sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil 

wawancara ke dalam transkip, selanjutnya peneliti membuat reduksi data dengan 

cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan 

mengabaikan data yang tidak diperlukan. 

Penelitian kualitatif harus memiliki kredibilitas sehingga dapat dipertanggung 

jawabkan. Kredibilitas adalah keberhasilan mencapai maksud mengeplorasikan 

masalah yang majemuk atau keterpercayaan terhadap hasil data penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Test of Homogeneity of Variances 

SIAGA   

Levene 

Statistic 

df1 df2 Sig. 

3,012 2 339 ,051 
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Hasil uji beda menggunakan analisis SPSS membuktikan bahwa terjadi homogenitas 

disetiap tingkat sekolah baik sekolah dasar maupun menengah dengan taraf signifikasi 

0,51 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   SIAGA   

 (I) 

SEK 

(J) 

SEK 

Mean 

Difference (I-

J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% 

Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Tukey 

HSD 

SD SMP -3,00724 1,46870 ,103 -6,4646 

SMA -4,93443* 1,31117 ,001 -8,0210 

SMP SD 3,00724 1,46870 ,103 -,4502 

SMA -1,92720 1,38749 ,348 -5,1934 

SMA SD 4,93443* 1,31117 ,001 1,8479 

SMP 1,92720 1,38749 ,348 -1,3390 

LSD SD SMP -3,00724* 1,46870 ,041 -5,8961 

SMA -4,93443* 1,31117 ,000 -7,5135 

SMP SD 3,00724* 1,46870 ,041 ,1183 

SMA -1,92720 1,38749 ,166 -4,6564 

SMA SD 4,93443* 1,31117 ,000 2,3554 

SMP 1,92720 1,38749 ,166 -,8020 

Dari hasil analisis statistik menggunaka spss dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan 

antara sekolah dasar dan menengah yang signifikan dengan ditunjukan p-value 0,01 

dengan taraf signifikan 0,05. 

Tabel 3. Tentang Kesiapsiagaan Sekolah 

 KAP EP WS RMC KESIAPSIAGAAN 

SD 65,28 59,72 40,07 38,43 60,1 

SMP 64,19 57,66 50,08 49,05 62,03 

SMA 71,62 46,83 41,88 61,22 45,45 

      

SD SIAP HAMPIR 

SIAP 

KURANG 

SIAP 

BELUM 

SIAP 

HAMPIR SIAP 

SMP HAMPIR HAMPIR KURANG KURANG HAMPIR SIAP 
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SIAP SIAP SIAP SIAP 

SMA SIAP KURANG 

SIAP 

KURANG 

SIAP 

HAMPIR 

SIAP 

KURANG SIAP 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bahwa terjadi homogenitas disetiap tingkat sekolah baik sekolah dasar 

maupun menengah dengan taraf signifikasi 0,51 dan terjadi perbedaan tingkat pengetahuan 

bencana dan pendidikan di sekolah dasar dan menengah yang signifikan dengan 

ditunjukan p-value 0,01 dengan taraf signifikan 0,05. 
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ABSTRACT   

Fast creep types of mass movement has occurred in 2013 at Cigintung, Cimuncang Village, 

Malausma subdistrict, Majalengka, West Java. Disaster region at zone of medium and high of 

mass-movement prone. The triggers of mass movement is rain which caused first landslides 

(15 April 2013), soil movement continued as fast creep (16 April 2013). Disasters caused 

about 1,959 people or about 677 families were displaced because of all the buildings (houses, 

mosques, farms, offices, etc.) in the area of the village was destroyed. Soil at the disaster site 

are CH (high plasticity clay) to MH (high plasticity silt) with the number of activity A = 1.06 

to 1.49. Based on Seed method, soil activity level is high, which clay indicates is 

montmorillonitic with strong expansive character, swelling when wet, and shrinking when dry. 

Allowable soil bearing capacity (qa) with Safety Factor = 3 for shallow foundation rectangular 

shape, obtained between 3.66 to 9.52 T/M2. For circular foundation form, between 3.67 to 

7.53 T/M2, and for continuous foundation form, between 2.50 to 4.27 T/M2. Base on the two 

types of mass movement, the first landslide caused rain water was easily infiltration into the 

soil at sub-surface, and then water contact with the expansive soil underneath. It is causing 

second mass movement as fast creep. Land planning is required for development of village, 

city or urban and suburban. Geological study is required but geotechnics and engineering 

geology most recommended, so the information became obtainable easy. Maps and 

information of geotechnics and engineering geology is the agents of Early Warning System, as 

important information to reconstruction and choice of safety location. 

Keywords : mass movement, regional planning, early warning system 

ABSTRAK 

Kejadian gerakan tanah jenis rayapan cepat telah terjadi tahun 2013 di  Kampung Cigintung, 

Desa Cimuncang Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Wilayah 

bencana berada pada zona kerentanan pergerakan tanah menengah dan tinggi. Pemicu gerakan 

tanah berupa hujan yang menyebabkan longsor pertama (15 April 2013), kemudian membuat 

gerakan tanah lanjutan berupa rayapan cepat (16 April 2013). Bencana menyebabkan hampir 

1.959 jiwa atau sekitar 677 kepala keluarga mengungsi karena semua bangunan (rumah, 

mesjid, peternakan, perkantoran, dll) yang ada di wilayah kampung tersebut hancur.  Tanah di 

lokasi bencana termasuk jenis CH (lempung plastisitas tinggi) sampai MH  (lanau plastisitas 

tinggi) dengan angka aktivitas A = 1,06 sampai 1,49. Berdasarkan metode Seed, level aktivitas 

tanah termasuk tinggi, yang menandakan lempung bersifat monmorilonitik dengan sifat 

ekspansif kuat, mengembang bila basah dan mengerut jika kering. Nilai dayadukung yang 

diijinkan (qa) dengan Faktor Keamanan=3 untuk pondasi dangkal bentuk segi-empat, 

didapatkan antara 3,66 sampai 9,52 T/M2, untuk bentuk pondasi melingkar, antara 3,67 sampai 

7,53 T/M2, dan untuk bentuk pondasi lajur, antara 2,50 sampai 4,27 T/M2 . Dari dua jenis 

gerakan tanah tersebut, longsoran pertama telah membuka jalan air hujan mudah masuk 
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infiltasi ke bawah permukaan tanah yang bersifat poros dan kontak dengan jenis tanah 

ekspansif di bawahnya sehingga terjadi gerakan tanah kedua berupa rayapan cepat. 

Perencanaan wilayah dibutuhkan untuk pengembangan desa, perkotaan, maupun perumahan.  

Kajian geologi dibutuhkan, tetapi kajian geoteknik dan geologi teknik lebih perlu 

dipertimbangkan dan menjadi informasi yang mudah didapat. Peta dan informasi geologi 

teknik & geoteknik merupakan agen dalam Sistem Peringatan Dini, sekaligus informasi 

penting dalam rekonstruksi dan pemilihan lokasi aman.   

Kata kunci: gerakan tanah, perencanaan wilayah, system peringatan dini 

PENDAHULUAN 

Ditinjau dari aspek geologi, Indonesia merupakan wilayah yang banyak terjadi bencana 

geologi. Posisinya yang berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik menyebabkan 

adanya berbagai variasi bencana geologi. Di bagian barat terdapat pertemuan antara 

lempeng samudra Indo-Australia dan lempeng benua Eurasia, sementara di bagian timur 

terdapat pertemuan antara lempeng samudera Indo-Australia dan lempeng samudera 

Pasific (Gambar 1).  Berdasarkan posisi tersebut, Indonesia selain memiliki banyak 

kebencanaan geologi baik yang tunggal maupun yang majemuk, wilayah Indonesia juga 

memiliki sumberdaya geologi yang kaya (Zakaria, 2010). 

Gerakan tanah, merupakan salah satu bencana geologi yang sering terjadi di Indonesia. 

Berbagai pemicu terjadinya gerakan tanah bisa bervariasi, misalnya oleh gempabumi, 

getaran kendaraan, curah hujan tinggi, aktivitas manusia dalam pembanguan seperti 

pemotongan lereng, atau gabungan dari hal-hal tersebut. 

 

Gambar 1. (Color Online) Rekonstruksi lempeng tektonik di Indonesia (Hall, 1995) 

Salah satu kejadian gerakan tanah yang cukup mengejutkan adalah kejadian gerakan tanah 

di Kampung Cigintung, Kabupaten Majalengka. Kejadian gerakan tanah tersebut termasuk 

jenis rayapan cepat, terjadi tahun 2013 di  Kampung Cigintung Desa Cimuncang, 

Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (Gambar 2).  
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Gambar 2.(Color Online)  Lokasi kesampaian daerah 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kampung Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, 

Jawa Barat sebetulnya berada pada zona kerentanan gerakan tanah menengah dan tinggi. 

Pemicu gerakan tanah berupa hujan yang menyebabkan longsor pertama (15 April 2013), 

kemudian membuat gerakan tanah lanjutan berupa rayapan cepat (16 April 2013) yang 

menyebabkan hampir 1.959 jiwa atau sekitar 677 kepala keluarga mengungsi karena 

semua bangunan (rumah, mesjid, peternakan, perkantoran, balai desa, dll.) yang ada di 

wilayah kampung tersebut hancur seperti terkena gempabumi (Gambar 3) 

 

Gambar 3. (Color Online) Lokasi wilayah bencana Desa Cigintung 2013 (Zakaria et al,2013) 

Kondisi tersebut tak terpikirkan sebelumnya oleh perencana pemekaran desa. Lahan 

tersebut diharapkan bisa berkembang di wilayah tersebut, terutama dengan adanya para 

penduduk yang cukup berada dengan bisnisnya masing-masing. Sebagian bisnis 

peternakan, barang tradisional, koodinator tenaga kerja, dll. Selain sebagai petani dan 

pegawai pemerintahan. Dalam skala pemerintahan desa, informasi geologi dan hal-hal 

yang penting untuk perencanaan wilayah seringkali diabaikan. Padahal setidaknya ada 
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informasi yang dapat diambil dari pemerintah. Namun demikian, informasi yang umum 

belum tentu juga bermanfaat untuk daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan 

penanganan khusus, seperti di Kampung Cigintung ini. 

PERENCANAAN WILAYAH 

Perencanaan wilayah membutuhkan informasi yang memadai bergantung kebutuhan, 

kepentingan dan luas wilayah yang akan dikembangkan. Sebetulnya, pemerintah sudah 

berupaya menekan dan mengendalikan aspek kendala dalam penataan ruang dengan 

dibuatnya Undang-undang No. 24 tahun 1992 mengeai Penataan Ruang. Penataan ruang 

adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan 

ruang. Aspek kendala dan aspek potensi perlu dinilai untuk mendapatkan perencanaan 

yang berhasil di kemudian hari. Untuk itu diperlukan pengenalan karakteristik dari lahan: 

1. Lahan yang mungkin dikembangkan (wilayah pengembangan) 

2. Lahan yang mungkin dikembangkan dengan berbagai konsekuensi ekonomi dan 

fisik (wilayah kendala) 

3. Lahan yang tidak mungkin untuk dikembangkan karena merupakan limitasi mutlak 

sebab akan berkonsekuensi luas secara ekonomi maupun secara fisik (wilayah 

limitasi) 

Penilaian kondisi awal (rona lingkungan awal) dalam perencanaan pedesaan/perkotaan 

sangat berguna dalam penilaian rencana pengembangan. Sistem penilaian sudah mulai 

diupayakan dengan system kuantitatif dibandingkan system kualitatif. Biasanya dalam 

penilaian, para perencana akan menggunakan Sistem Skoring. 

PENILAIAN WILAYAH 

Menilai potensi lahan bagi pengembangan wilayah perkotaan melalui identifikasi berbagai 

parameter, setidaknya ada tujuh parameter yang biasa digunakan dalam penilaian wilayah, 

yaitu: 

1) Penilaian kondisi Lahan : Kondisi fisik lahan perlu dilihat, terutama dalam hal kondisi 

keteknikan geologi dan geotekniknya. Oleh sebab itu dibutuhkan informasi seperti: 

Kemiringan lereng (slope), fisik batuan, struktur geologi, tekstur tanah dan tingkat 

kesuburan alami, sifat fisik tanah di permukaan dan bawah permukaan, kepekaan tanah 

terhadap erosi (nilai erodibilitas),   

2) Penilaian kondisi kerairan : Kondisi keairan yang dimaksud adalah kondisi hidrologi 

dan hidrogeologi: curah hujan, air permukaan dan pola drainase, serta kondisi air tanah. 

3) Penilaian kondisi aksesibilitas: Aksesibilitas yang dimaksud adalah kesampaian daerah 

perencanaan dari kota terdekat atau dari/ke bandara, kesampaian daerah rencana kota  ke 

pelabuhan, kesampaian daerah antar desa atau antar kota besar, kesampaian daerah ke 

daerah wisata 

4) Penilaian kondisi tempat pembuangan akhir (TPA): Tempat pembuangan akhir dan 

pengelolaan sampah harus ada di setiap wilayah yang akan dikembangkan. Perencanaan 

tempat pembuangan akhir sendiri memerlukan kajian khusus. Misalnya: Kemampuan 

dayadukung tanah TPA, kemiringan lereng yang aman di lokasi TPA, dan kesampaian 

daerah lokasi TPA 

5) Kondisi stabilitas wilayah terhadap ancaman gerakan tanah dan gempa: Stabilitas 

wilayah dari ancaman bencana merupakan hal yang juga penting. Oleh sebab itu terhadap 
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kemungkinan ancaman longsor / gerakan tanah  atau gempa, dibutuhkan informasi yang 

cukup. Misalnya: Distribusi kemiringan lereng alamiah, jenis tanah dan batuan, informasi 

kejadian bencana, kajian tanah di permukaan tanah  dan bawah permukaan, dan kekuatan 

goncangan gempa   

6) Kondisi ancaman bencana alam secara umum: Bencana alam secara umum terdiri atas 

bencana geologi dan bencana iklim Namun tak menutup kemungkinan adanya bencana 

gabungan atau bencana lainnya, seperti akibat aktivitas manusia, dll. Informasi yang peru 

dihimpun adalah untuk mengantisipasi bencana seperti: Tanah ekspansiv, erosi, longsor, 

gerakan tanah, nendatan tektonik (tectonic subsidence), pengangkatan tektonik (tectonics 

uplift), banjir,  tsunami, gempa, letusan gunungapi 

7) Kondisi sumber daya bahan galian : Sumber daya bahan galian di suatu wilayah sukup 

memegang peranan penting untuk kesejahteraan eilayah tersebut maupun di sekitanya. 

Sumberdaya bahan galian terdiri atas logam dan non logam, Suatu wilayah kadangkala 

mempunyai sumberdaya yang tak terpikirkan sebelumnya, seperti cadangan bahan urugan 

tanah (earth fill materials), cadangan bahan urugan batu/bahan bangunan (rock fill 

materials). Untuk pengelolaan sumber daya bahan galian dibutuhkan keahlian masin-

masing pengelola karena tingkat kesulitan penggalian/pengerjaan  berbeda-beda. 

Hal-hal di atas bisa dinilai dengan cara kuantitatif. Masing-masing parameter bisa dinilai 

dengan diberi skor. Skor total menentukan besarnya potensi kewilayahan. Untuk faktor 

potensi, skor nilai dari 0 (sangat buruk) sampai 5 (sangat baik). Untuk parameter kendala, 

skor nilai dari 0 *sangat berkendala) sampai 5 (sangat tidak berkendala). Makin tidak 

berkendala nilai makin besar. Contoh pada pedataran tidak ada longsor maka untuk 

parameter longsor di daerah pedataran skornya 5, atau di pegunungan tidak ada banjir 

maka ‘kendala banjir di pegunungan skonya 5. 

PEMBAHASAN 

Suatu daerah yang biasa terjadi bencana tentunya memerlukan sistem peringatan dini.  

Daerah yang berada pada zona suatu bencana dapat membuat sistem peringatan dini 

terhadap kemungkinan bencana di daerah tersebut.  Misalnya di Jawa Barat sering 

mengalami longsor, maka kajian longsor dan gerakan tanah menjadi nomor urut pertama 

dalam perhatian penilaian.   

Kampung Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka 

(berada pada zona potensi kerentanan gerakan tanah tinggi) mengalami gerakan tanah, 

maka di wilayah tersebut perlu dikaji  bagaimana tingkat potensi kerentanan gerakan 

tanahnya, dan bagaimana pendekatan dalam pegembangannya. Pada kasus di Kampung 

Cigintung Desa Cimuncang Kecamatan Malausma, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 

kejadiannya tak diduga sama sekali oleh para penduduk di sekitar. Agar tidak terjadi 

kembali kasus yang sama, maka perlu dipelajari:  1) Kenapa hal tersebut dapat terjadi, 2) 

Bagaimana kemungkinan-kemungkinan dapat terjadi kembali hal yang sama. 3) 

Bagaimana cara mendapatkan informasi dan menggunakan informasi yang diperlukan 

untuk menghindari kejadian serupa. 4) Bagaimana perencaaan pengembangan wilayahnya. 

Kondisi Tanah Cigintung 

Tanah di bawah permukaan sedalam  sekitar 1 meter diambil sampelnya. Tanah tersebut 

berupa lanau dengan plastisitas tinggi atau MH (Mo High plasiticity) dan lempung 

plastisitas tinggi atau CH (Clay High plasticity) dengan angka aktivitas 1,06 sampai 1,49 

dengan (metode Seed) termasuk   lempung aktivitas tinggi bersifat monmorilonitik.  
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Berdasarkan metode Seed, tanah termasuk dalam kelompok berpotensi mengembang 

sangat tinggi (Gambar 4). Menurut grafik Seed, terdapat sekitar 25% potensi tanahnya 

mengembang sangat tinggi.     

 

Gambar 4. Perkiraan sifat  mengembang tanah sampel cg-01, cg-02, dan cg-03 dengan menggunakan grafik Seed 

(Zakaria et al., 2014) 

Dalam perencanaan infrastruktur pondasi, desain pondasi membutuhkan faktor keamanan.  

Nilai dayadukung yang diijinkan (qa) dengan Faktor Keamanan=3 untuk pondasi dangkal 

bentuk segi-empat, didapatkan antara 3,66 sampai 9,52 T/M2, untuk bentuk pondasi 

melingkar, antara 3,67 sampai 7,53 T/M2, dan untuk bentuk pondasi lajur, antara 2,50 

sampai 4,27 T/M2.  Untuk menghindari kegagalan pondasi, beban bangunan tidak boleh 

melebihi dayadukung tanahnya (Zakaria et al., 2014).  Untuk tanah ekspansif dapat 

diakukan perbaikan tanah. Perbaikan tanah melalui uji laboratorium dilakukan dengan 

penambahan kapur (CaO).  Melalui penambahan kapur secara bertahap per-5% sebanyak 

20% sampai 40% dari 100% berat lempung, penurunan aktivitas tanah didapatkan dengan 

persamaan A=4.9984 CaO-0.586. Sejalan dengan penurunan angka aktivitas, terjadi 

kenaikan dayadukung tanah untuk pondasi dangkal bentuk square dengan persamaan: qa = 

9,084e(0,0387 CaO), untuk pondasi dangkal bentuk circular: qa = 9,154e(0,0382 CaO),  untuk 

pondasi dangkal bentuk continuous: qa = 6,794e(0,0413 CaO) (kondisi geser umum), dan 

pondasi dangkal bentuk continuous qa = 5,3388e(0,0246 CaO) (kondisi geser local).  Namun 

untuk menghindari angka aktivitas yang masih tinggi (A > 1) dan antisipasi penyerapan air 

ataupun perubahan CaO oleh air hujan yang bersifat asam, maka disarankan penambahan 

kapur cukup antara 16% sampai 20% (Zakaria et al., 2014). 

Berdasarkan kajian di atas, maka   tanah ekspansif (lanau dan lempung) berada di bawah 

permukaan. Tanah halus berupa lanau masih bisa menyerap air dibandingkan dengan tanah 

lempung (yang relatif kedap). Tanah yang bersifat ekspansif masih bisa diperbaiki dengan 

berbagai ketentuan. Namun jika tidak bisa diperbaiki, maka daerah tersebut masuk 

kedalam daerah limitasi yang perlu ditinggalkan untuk pemukiman, namun masih bisa 

digunakan untuk hal lain. 
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Berdasarkan informasi yang didapat dari berbagai saksi mata dan sumber media massa, 

maka dapat dihimpun data sebagai berikut: 

 Hujan lebat yang terus-menerus sejak Sabtu (13 April 2013) malam hingga Minggu (14 

April 2013) siang sekitar pukul 13.45 WIB. Longsor pertama terjadinya longsor di 

sekitar Kampung Cigintung, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausama, Kabupaten 

Majalengka. Kerugian berupa materiil. Sawah seluas 7 hektare siap panen tertimbun 

longsoran tanah, dan puluhan pohon yang berada di sekitar areal persawahan milik 

warga ikut tumbang. 

 Senin (15 April 2013), tanah di blok tersebut mengalami retak-retak, dan telah 

menyebabkan ratusan rumah milik warga pada bagian lantai, dan dinding tembok 

rumahnya hingga mengalami retak-retak dan terancam ambruk. Tanah bergerak mirip 

seperti kejadian gempa bumi. 

 Selasa (16 April 2013), bencana berlanjut menimpa pemukiman warga di Kampung 

Cigintung. Tanah pemukiman di kampong tersebut mengalami pergerakan merayap, 

yang mengakibatkan sekitar 110 unit rumah penduduk mengalami kerusakan retak 

berat pada bagian lantai, dinding tembok, dan bahkan ada yang posisinya sampai 

miring nyaris ambruk seperti pada kondisi peristiwa gempabumi. Kerusakan itu 

disebabkan tanah dan pondasi rumah-rumah tersebut tiba-tiba amblas diduga akibat 

pergeseran di bagian bawahnya. 

 Rabu (17 April 2015), di beberapa lokasi tanah pemukiman warga Kampung Cigintung 

amblas mencapai kedalaman satu sampai dua meter. Area amblasan semakin meluas. 

Sejumlah tiang listrik miring dan terancam roboh, begitu juga jalan utama sepanjang 

100 meteran menuju Desa Cimuncang terputus karena tanahnya amblas sedalam satu 

meteran. 

 

Tabel 1.  Jenis gerakan tanah berdasarkan kecepatan geraknya (Hansen, 1984) 

 

 
Kajian forensik 

1. Hujan yang turun terus menerus adalah sebagai pemicu gerakan tanah pertama.  

2. Saat longsoran yang pertama terjadi, maka air hujan akan langsung masuk (infiltrasi)  

ke daerah terbuka dari longsoran tadi, dan mengalir menuju tempat yang lebih rendah.  

3. Air masuk infiltrasi menuju tanah di bawah permukaan yang bersifat expansive.  
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4. Tanah menjadi seperti bubur atau mengembang dengan cepat di bawah permukaan.  

5. Longsoran di bawah permukaan tanah berupa rayapan cepat sampai aliran tanah 

sehingga di bagian di atasnya akan ikut terkena dampak.  

6. Di bagian atas banyak bangunan-bangunan berdiri. Dampak dari rayapan cepat di 

bawah permukaan tersebut adalah kerusakan bangunan di atas permukaan tanah.  

7. Longsoran rayapan ini mengikuti bentuk aliran tanah, maka lokasinya akan berada di 

lembah-lembah. Hal ini terbukti bahwa di kedua sisi lembah, dampak rayapan tidak 

begitu terlihat. 

KESIMPULAN 

Bencana gerakan tanah bisa dipicu oleh berbagai hal, namun yang paling sering adalah 

dipicu oleh hujan ekstrim. Kejadian di Kampung Cigintung adalah kejadian yang 

sebetulnya dapat diduga jika ada informasi lengkap mengenai kondisi geologinya 

khususnya geologi teknik dan geoteknik. Tanah di bawah permukaannya bersifat 

ekspansiv. Untuk menghindari kejadian serupa dibutuhkan perencanaan terhadap wilayah 

yang akan dikembangkan, diserta informasi penting berupa karakteristik jenis soil / batuan 

di permukaan tanah dan di bawah permukaan tanah. Suatu bencana gerakan tanah di suatu 

tempat pada suatu wilayah, bisa terjadi di tempat lainnya pada wilayah sama sebagai 

bencana susulan karena dipicu oleh bencana sebelumnya. Dalam perencanaan 

pengembangan wilayah, salah satu agen sistem peringatan dini adalah berupa informasi 

geoteknik dan geologi teknik.    
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ABSTRACT 

The aim of this research is to mapping disaster risks in coastal area of Bantul Regency. Risk map is 

one of the instrument for disaster risk reduction. The initial step for disaster risk mapping is to 

identify the communities that can be exposed by potential hazards. If the potential hazard always 

increase along the time, this hazard can be turned into disaster.  Bantul has various type of potential 

coastal hazards. This study was only focused on tsunami hazard and marine erosion hazard. Tsunami 

hazard was modelled by using iteration technique with various scenarios to prepare tsunami hazard 

map. Marine erosion hazard was identified by comparing the position of the shoreline in various multi 

temporal condition. The results showed that the risk of tsunami is dominated by low class. This 

condition is caused by the high capacity of the local community. High tsunami risk is only obtained in 

area of Parangtritis. Marine erosion risk is dominated by moderate and high class, with high risk class  

mostly found in Tirtohargo, Srigading, and Gadingsari. The amount of buildings located in the beach 

resulted in a high vulnerability rate. This condition caused marine erosion risk is also high. However, 

the capacity of the local community is relatively high because they are able to recognize the early 

signs of the potential hazard like tsunami and marine erosion. 

Keywords : risk, coastal disaster, inundation, multi temporal, local capacity 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan risiko bencana kepesisiran di wilayah Bantul sebagai salah 

satu instrumen untuk pengurangan risiko bencana. Langkah awal pemetaan risiko bencana adalah 

dengan menemukenali komunitas yang berpotensi terdampak ketika potensi bahaya meningkat dan 

berubah menjadi bencana. Potensi bahaya yang dikaji meliputi bahaya tsunami dan erosi marin. 

Metode yang digunakan adalah dengan teknik iterasi genangan berbagai skenario tsunami untuk 

menyusun peta bahaya tsunami. Untuk bahaya erosi marin, identifikasi dilakukan dengan cara 

membandingkan posisi garis pantai secara multi temporal untuk membuat peta bahaya erosi marin. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko tsunami di wilayah tersebut sebagian besar termasuk 

rendah. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya kapasitas masyarakat setempat. Risiko tsunami yang 

tinggi hanya diperoleh di kawasan Parangtritis. Adapun untuk risiko erosi marin didominasi oleh 

kelas sedang dan tinggi, dengan kelas risiko tinggi berada di wilayah Tirtohargo, Srigading, dan 

Gadingsari. Banyaknya bangunan yang berada di gisik menyebabkan tingginya kerentanan, sehingga 

risiko terhadap erosi marin juga semakin tinggi. Walaupun demikian, kapasitas masyarakat setempat 

relatif tinggi karena mereka telah mengenali tanda-tanda awal terjadinya erosi marin. 

 

Kata kunci :  risiko, bencana kepesisiran, iterasi genangan, muti temporal, kapasitas masyarakat 
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PENDAHULUAN  

Wilayah kepesisiran merupakan suatu sistem dinamis yang secara geomorfologis, geologi, 

dan hidrometeorologi menyimpan berbagai potensi sumberdaya yang kemudian diikuti 

dengan adanya potensi bahaya. Bencana kepesisiran dapat mempengaruhi perkembangan 

pembangunan wilayah tersebut dan secara tidak langsung mempengaruhi interaksi dengan 

wilayah lain. Berbagai macam bencana kepesisiran tidak hanya berasal dari faktor alam, 

tetapi juga dari faktor non alam dan faktor sosial. Melihat kondisi tersebut, khususnya di 

Indonesia mulai berkembang paradigma pengelolaan bencana yang difokuskan pada 

pengurangan risiko bencana, yang dalam perencanaannya mempertimbangkan berbagai 

faktor, antara lain faktor fisik, sosial, ekonomi, dan politik. 

Risiko bencana merupakan hubungan antara kerentanan dengan ancaman bencana/bahaya 

suatu daerah dengan mempertimbangkan kapasitas yang dimiliki daerah tersebut. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah fungsi dari bahaya (hazard), 

kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Pemahaman terhadap risiko bencana 

dapat dituangkan dalam kerangka konseptual yang sistematis sebagai pendekatan 

penilaian risiko bencana. Kerentanan dapat dikaji melalui beberapa kerangka konseptual, 

yaitu the double structure of vulnerability, kerentanan dalam kerangka hazard and risk, 

dan kerentanan berdasarkan UN/ISDR Framework for Disasater Risk Reducation.[1] 

Khusus untuk penilaian risiko bencana dalam konsep hazard and risk, dapat dirumuskan 

melalui penialaian terhadap kerawanan, exposure, kerentanan, dan kemampuan atau 

kapasitas merespon (response capacity) yang dinilai secara terpisah. 

Identifikasi tingkat risiko bencana merupakan hal yang sangat penting dalam usaha 

pengurangan risiko bencana terutama dalam tahapan pra bencana dan pasca bencana. 

Hasil dari identifikasi tingkat risiko bencana kemudian dapat dilakukan penilaian dan 

pemetaan risiko bencana yang nantinya menghasilkan peta risiko bencana. Masukan 

dalam pembuatan peta risiko bencana adalah penyusunan peta bahaya/rawan bencana 

(hazard map), peta kerentanan (vulnerability map), dan hasil penilaian kemampuan 

(capacity) masyarakat. Identifikasi bahaya (hazard) dan kerentanan (vulnerability) 

merupakan aspek penting dalam tahap awal penyusunan peta risiko bencana. Penilaian 

dan pemetaan risiko bencana dapat dijadikan masukan dalam penentuan prioritas 

perencanaan, penyusunan strategi dan manajemen bencana, serta evaluasi kebijakan 

perencanaan wilayah. Dengan melihat tingkat risiko bencana di suatu wilayah kemudian 

dapat diupayakan 3 cara pengurangan risiko bencana, yaitu 1) memperkecil bahaya atau 

ancaman pada suatu wilayah, 2) mengurangi tingkat kerentanan wilayah yang terancam, 

dan 3) meningkatkan kapasitas wilayah yang terancam. [2] 

Risiko bencana kepesisiran sendiri dapat diperkirakan melalui 3 aspek yaitu aspek bahaya 

kepesisiran, aspek kerentanan (fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan), serta aspek 

kapasitas atau kemampuan penduduk untuk menghadapi bencana. Penilaian risiko 

bencana kepesisiran merupakan bagian dari tindakan pra bencana yang meliputi mitigasi 

dan kesiapsiagaan yang dilakukan oleh setiap perencana wilayah. Hal ini dengan melihat 

fungsi dari berbagai aspek (kelautan, pariwisata, sosial ekonomi, budaya, kelestarian 

lingkungan hidup, kemanfaatan dan efektivitas) serta pembangunan wilayah kepesisiran 

baik pada skala lokal hingga nasional dari berbagai sektor yang terus berkembang.  

Penanggulangan bencana yang dilakukan pada tahapan pra bencana tersebut merupakan 

upaya preventif mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 
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Kabupaten Bantul bagian selatan termasuk dalam wilayah kepesisiran yang memiliki 

banyak potensi sumberdaya alam dan potensi bencana. Secara geomorfologis wilayah ini 

memiliki potensi bencana kepesisiran seperti erosi pantai, arus retas (rip current), 

tsunami, dan deflasi. Erosi pantai dan abrasi merupakan bencana yang terus terjadi di 

wilayah kepesisiran akibat gelombang air yang terus menggerus pantai. Arus retas (rip 

current) yang dinamis dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan morfologi pantai. Deflasi 

pesisir akibat gerakan angina dan dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Tsunami berpotensi 

menjadi bencana karena terdapat zona subduksi antara Lempeng Eurasia dan Lempeng 

Indo-Australia pada laut di sebelah selatan wilayah kepesisiran Kabupaten Bantul. 

Pergerakan kedua lempeng inilah yang juga menyebabkan terjadinya gempabumi yang 

memicu tsunami hingga mencapai wilayah kepesisiran Bantul pada tahun 2006.  

Saat ini, wilayah kepesisiran Kabupaten Bantul dimanfaatkan untuk meningkatkan sektor 

pariwisata dan budidaya perikanan. Tingginya angka pariwisata di wilayah kepesisiran 

Kabupaten Bantul berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah pendatang yang 

kemudian mempengaruhi pola hidup dan sosial budaya masyarakat setempat. Perbedaan 

inilah yang memicu adanya konflik sosial antara pendatang dengan masyarakat setempat. 

Penilaian terkait konflik sosial ini menunjukkan bahwa bencana yang ada di wilayah 

kepesisiran Kabupaten Bantul tidak hanya dipicu dari faktor alam, tetapi juga dari faktor 

sosial. 

Penelitian terkait Potensi Risiko Bencana Kepesisiran di Wilayah Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta dimaksudkan untuk mengetahui potensi risiko bencana 

kepesisiran di Kabupaten Bantul dan upaya pananggulangan bencana tersebut yang tepat 

dan terpadu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memetakan risiko bencana 

kepesisiran di wilayah Bantul sebagai salah satu instrumen untuk pengurangan risiko 

bencana. Kawasan Kepesisiran Bantul, terutama di sekitar Parangtritis memiliki  

multirisiko yang tinggi dengan adanya rip current, abrasi, dan deflasi yang berpotensi 

merusak kondisi fisik serta  mempengaruhi kehidupan manusia di sekitarnya.[3] Penilaian 

dan pemetaan risiko bencana kepesisiran di Kabupaten Bantul ini difokuskan pada 

bencana yang disebabkan oleh faktor alam, yaitu tsunami dan erosi marin (abrasi). 

Pemetaan risiko bencana kepesisiran di Kabupaten Bantul ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran kepada khalayak umum bahwa terdapat berbagai macam tipe 

bencana dengan tingkat atau potensi risiko yang berbeda pada daerah di wilayah 

kepesisiran Bantul. Hal ini tentunya juga dapat membantu upaya mitigasi bencana yang 

tepat pada setiap daerah tersebut untuk pengurangan risiko bencana. 

METODE 

Penilaian dan pemetaan risiko bencana kepesisiran khususnya untuk bencana tsunami dan 

abrasi di wilayah kepesisiran Kabupaten Bantul dilakukan dengan 2 metode yang berbeda. 

Metode yang digunakan dalam pemetaan risiko bencana tsunami adalah dengan teknik 

iterasi genangan sehingga didapatkan beberapa skenario ketinggian, sedangkan metode 

yang digunakan untuk pemetaan risiko abrasi dengan membandingkan posisi garis pantai 

secara multi temporal. Pembuatan peta risiko kedua bencana tersebut dengan 4 tahapan 

yaitu pembuatan peta bahaya dan kerawanan, pembuatan peta kerentanan, pembuatan peta 

kapasitas masyarakat, serta pembuatan risiko bencana. Langkah-langkah pemetaan risiko 

tsunami dan risiko abrasi adalah sebagai berikut: 
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A. Bahaya dan Kerawanan 

1) Bahaya Tsunami 

Pembuatan peta bahaya dan kerawanan tsunami dilakukan dengan teknik iterasi 

genangan berbagai skenario. Teknik iterasi dilakukan dengan software ILWIS. 

Teknik iterasi dilakukan untuk mendapatkan data perkiraan bahaya tsunami. Hasil 

dari pembuatan peta dengan teknik iterasi ini adalah peta bahaya dan kerawanan 

tsunami dengan beberapa skenario tinggi genangan.  

2) Bahaya Erosi Marin (Abrasi) 

Pembuatan peta bahaya dan kerawanan bencana erosi marin (abrasi) mengacu pada 

hasil perbandingan posisi garis pantai secara multi temporal. Perbandingan posisi 

garis pantai secara multi temporal ini kemudian dipetakan untuk menghasilkan peta 

perubahan garis pantai, peta perubahan garis pantai (m/tahun) erosi dan abrasi serta 

peta kerawanan dan bahaya erosi pantai.  

B. Kerentanan 

Pembuatan peta kerentanan bahaya kepesisiran berdasarkan kerentanan fisik, 

kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, dan kerentanan kelembagaan. Pembuatan peta 

kerentanan berdasarkan interpretasi parameter fisik dan citra (permukiman, 

infrastruktur, dll), identifikasi unit pemetaan (rumah tangga, blok bangunan, dusun), 

wawancara tertutup khususnya untuk mendapatkan data kerentanan sosial dan 

ekonomi, serta FGD (Focused Group Discussion).  Hasil dari tahapan ini adalah peta 

kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan kelembagaan tingkat dusun serta peta komposit 

kerentanan. 

C. Kapasitas Masyarakat 

Kapasitas masyarakat didapatkan melalui wawancara dan FGD (Focus Group 

Discussion). Wawancara dan FGD ditekankan pada kemampuan individu maupun 

kelompok dalam menghadapi bencana. Semakin besar nilai kapasitas masyarakat, 

semakin kecil potensi risiko bencana yang dapat terjadi. 

D. Penilaian dan Pemetaan Risiko Bencana Kepesisiran 

Penilaian risiko didapatkan dari hasil analisis matriks bahaya tsunami maupun abrasi, 

kerentanan, dan kapasitas. Analisis matriks tersebut menghasilkan tingkat risiko 

bencana pada setiap daerah dalam tingkat dusun. Tingkat risiko tersebut kemudian 

dipetakan secara spasial sehingga didapatkan hasil peta risiko bencana kepesisiran 

Kabupaten Bantul. Penilaian risiko setidaknya membutuhkan setidaknya empat 

variabel penting, yaitu indeks penduduk terpapar, indeks kerugian, indeks ancaman, 

dan indeks kapasitas. [4] Tahapan pembuatan peta risiko dilakukan dengan langkah-

langkah seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Langkah Kerja Perhitungan Risiko 

 

PEMBAHASAN 

Daerah Kepesisiran Bantul tergolong daerah yang memiliki morfologi yang datar. Daerah 

ini terbentuk dari hasil proses berbagai asal proses seperti fluvial, marine, dan aeolian. 

Hasil kerja dari ketiga proses tersebut membentuk wilayah pesisir yang datar dan luas 

dengan karakteristik yang spesifik, yaitu dengan adanya gumuk pasir dan tebing curam 

(cliff) di bagian timur. Morfologi tersebut juga membangun ciri kerawanan tsunami yang 

spesifik di daerah Parangtritis. Kerawanan tsunami di daerah tersebut juga dipengaruhi 

oleh adanya zona subduksi di Samudra Hindia yang sering menjadi lokasi pusat 

gempabumi bawah laut. Skenario kerawanan tsunami dilakukan dengan ketinggian run up 

2m, 6m, dan 12m. Berdasarkan hasil skenario penggenangan tersebut, terdapat bebarapa 

wilayah yang selalu tergenang pada setiap skenario dan ada yang hanya tergenang pada 

skenario paling tinggi. Berdasarkan pemodelan yang telah dibuat, sebaran kerawanan 

tsunami di daerah kepesisiran Parangtritis dapat dilihat pada Gambar 2. 



Potensi Risiko Bencana …Halaman 153 

 

Gambar 2. (Color Online) Peta Kerawanan Tsunami Pesisir Bantul 

Daerah paling rawan berada di sekitar muara Sungai Opak. Daerah tersebut memiliki 

morfologi yang lebih datar dibandingkan daerah di sekitarnya, sehingga selalu tergenang 

pada setiap skenario. Daerah tersebut berada di Desa Parangtritis dan Tirtohargo. Luas 

daerah yang memiliki kerawanan sangat tinggi adalah 4,43 km2. Tidak semua kawasan 

yang berada dekat dengan pantai memiliki kerawanan tinggi. Salah satu contohnya adalah 

kawasan gumukpasir. Wilayah ini memiliki kelas kerawanan sedang karena morfologi 

gumukpasir yang cenderung bergelombang. Hal tersebut menjadikan kawasan gumukpasir 

mampu meredam terjangan arus tsunami yang juga dibuktikan bahwa daerah di belakang 

gumukpasir hanya memiliki kelas kerawanan sangat rendah.  

Ancaman bencana lain yang cukup signifikan di daerah kepesisiran Bantul adalah erosi 

marin (istilah awam: abrasi). Kejadian abrasi menyebabkan perubahan garis pantai yang 

dinamis setiap tahunnya. Perubahan garis pantai ini menjadi salah satu masalah yang 

cukup serius karena pada bagian tertentu sudah mencapai permukiman penduduk. 

Monitoring perubahan garis pantai dilakukan dengan memanfaatkan citra penginderaan 

jauh multi temporal dan survey lapangan. Berdasarkan transek yang dilakukan pada garis 

pantai sepanjang pesisir bantul, besar abrasi yang terjadi berbeda pada setiap lokasi. Nilai 

abrasi yang paling besar ditemukan di sekitar Pantai Parangkusumo sebesar 40 m/tahun. 

Perubahan garis pantai yang terjadi disebabkan oleh adanya erosi dan sedimentasi. 

Perpaduan antara proses tersebut menyebabkan adanya dinamika kepesisiran. Salah satu 

contoh perubahan garis pantai yang terjadi di pesisir Parangtritis dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
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Gambar 3. (Color Online) Perubahan Gars Pantai Pesisir Parangtritis Tahun 2002-2014 

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa terjadi perubahan garis pantai yang cukup 

siginifikan dari tahun 2002-2014. Bila dibandingkan antara kedua tahun tersebut, garis 

pantai mengalami kemunduran rata-rata 80 meter. Laju perubahan garis pantai dihitung 

dari perubahan garis pantai dibandingkan dengan rentang waktu pengamatan. Laju erosi 

paling besar ditemukan di sekitar area Pantai Kwaru dan Pantai Samas dengan laju erosi 

sebesar 14-16 m/tahun. Berdasarkan hasil pengukuran transek pada 90 titik transek. 

Perbedaan laju erosi di daerah penelitian berdasarkan lokasi transek dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 

Gambar 4. (Color Online)  Laju Erosi Rata-rata Tahunan di Pesisir Bantul 

Kondisi masyarakat sangat mempengaruhi respon terhadap kejadian bencana. Kondisi 

masyarakat dalam menghadapi bencana dapat diketahui melalui kondisi kerentanan dan 

kapasitasnya. Kerentanan dapat diukur melalui beberapa parameter seperti kerentanan 

fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerentanan dan kapasitas adalah variabel yang 

dapat diukur berdasarkan batas adminitrastif, berbeda halnya dengan bahaya yang diukur 

melalui batas fisik. Unit analisis kerentanan dan kapasitas adalah desa. Desa yang dipilih 

adalah Parangtritis, Tirtohargo, Srigading, Gadingsari, dan Poncosari. Kerentanan paling 

tinggi dimiliki oleh Desa Gadingsari. Kerentanan rendah dimiliki oleh Desa Tirtohargo, 

sedangkan desa yang lainnya masuk kategori kelas sedang. Berbeda halnya dengan kondisi 
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kapasitas masyarakat, karena hanya ada dua kelas kapasitas di daerah penelitian, yaitu 

rendah dan tinggi. Kelas rendah hanya dimiliki oleh Desa parangtritis, sedangkan desa 

yang lain memiliki kelas tinggi. Kondisi kerentanan dan kapasitas ini sangat 

mempengaruhi risiko bencana di daerah kepesisiran Bantul. 

Risiko ditentukan berdasarkan kondisi ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas. 

Risiko tsunami di daerah kepesisiran bantul memiliki luas yang berbeda pada setiap desa. 

Kelas risiko yang paling dominan adalah kelas rendah. Desa yang paling memiliki risiko 

tinggi adalah Desa Parangtritis, sedangkan desa yang lain tidak memiliki kelas risiko 

tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Parangtritis adalah desa yang membutuhkan 

pengelolaan lebih intensif berkaitan dengan ancaman bencana tsunami dibandingkan desa 

yang lainnya. Sebaran tingkat risiko tsunami di pesisir Bantul dapat dilihat pada Gambar 

5. 

 

Gambar 5. (Color Online)  Peta Risiko Tsunami Pesisir Bantul 

Risiko abrasi (marine erosion) lebih didominasi oleh kelas tinggi. Sekitar 60% lokasi 

kajian memiliki risiko tinggi. Kelas risiko tinggi terdapat di area Pantai Depok, Pantai 

Samas, dan Pantai Kwaru. Kelas risiko rendah hanya terjadi di 5% dari luas area kajian. 

Hal ini menunjuuka bahwa abrasi merupakan salah satu ancaman bencana yang perlu 

ditangani dan dikelola. Abrasi dapat merusak morfologi pantai dan gisik yang 

dimanfaatkan sebagai lokasi wisata sehingga dapat menurunkan daya tarik wisata. 

Mitigasi bencana sangat dibutuhkan baik untuk mengelola bencana tsunami atau abrasi 

(marine erosion). Peta risiko abrasi dapat dilihat pada Gambar 6. Tindakan mitigasi yang 

tepat diharapkan mampu menurunkan risiko yang ditimbulkan sehingga tidak terjadi 

kerugian yang besar. Untuk kejadian bencana tsunami dan abrasi, hal yang perlu segera 

dikelola adalah kapasitas masyarakat. Masyarakat perlu memiliki kapasitas yang lebih 

tinggi daripada sebelumnya agar siap dan mampu menghadapi datangnya ancaman 

bencana.  
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Gambar 6. (Color Online) Peta Risiko Abrasi (Marine Erosion) Pesisir Bantul 

 

KESIMPULAN 

Kondisi ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas berpengaruh terhadap risiko bencana 

yang ditimbulkan. Risiko tsunami daerah kepesisiran Bantul didominasi oleh risiko 

rendah. Risiko tinggi hanya terjadi di Desa Parangtritis. Berdasarkan kondisi ini Desa 

Parangtritis adalah desa yang perlu segera dilakukan pengelolan terkait ancaman tsunami. 

Berbeda dengan risiko abrasi (marine erosion) yang lebih didominasi oleh kelas tinggi. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sepanjang pesisir Bantul sangat diperlukan penanganan 

ancaman bencana abrasi. Untuk menurukan risiko bencana dari dua ancaman tersebut, 

pengelolaan yang segera diperlukan adalah peningkatan kapasitas masyarakat setempat. 
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Abstract 

Indonesia as a country that is known as the ring of fire because it has the highest active volcano , and 

making Indonesia the disaster-prone areas. In the world of early childhood education, the concept of 

disaster management is something new and not widely known ( Puji yanti fauziah 2014 ) . With a 

number of earlychildhood institutions that grow rapidly, and considering that  early childhood 

dependent on the teacher ,  then teacher must know the concept of early childhood education on  DM 

, DM cycle concist of  preparedness , response , recovery and development . this paper discuss about 

What preventive measures should be done , what if a disaster struck, and how the strategy in 

evacuating children , what  should we do after the disaster . DM in early childhood programs are a 

basic needs, Hopefully with DM we can  reduce the risk of disaster . 

Keywords : Disaster management, earlychildhood education 

Abstrak 

Indonesia sebagai Negara yang dikenal dengan ring of fire karena memiliki  gunung berapi aktif 

terbanyak, sehingga  menjadikan Negara Indonesia wilayah yang rawan terhadap bencana. Dalam 

dunia pendidikan anak usia dini konsep disaster management atau manajemen bencana merupakan 

sesuatu yang baru dan tidak banyak dikenal[1]. Dengan jumlah lembaga yang yang tumbuh pesat serta  

usia anak yang dan sangat tergantung pada guru, maka Guru PAUD harus mengetahui konsep tentang 

disaster management (DM) atau manajemen bencana , siklus yang ada dalam DM adalah 

preparedness, response, recovery dan development. langkah preventif apa yang harus dilakukan, 

bagaimana jika bencana melanda dalam mengevakuasi anak, serta apa yang harus dilakukan pasca 

bencana. DM menjadi pengembangan program PAUD yang menjadi  keharusan bagi setiap lembaga 

untuk dapat mengimpelemntasikannya untuk mengurangi resiko bencana. 

Kata kunci: manajemen bencana, PAUD 

PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal dengan Negara yang rawan bencana, karena dikelilingi oleh gunung 

berapi aktif, dan 40% sumber panas  bumi berada di Indonesia. Gunung berapi yang aktif 

merupakan lingkungan yang sangat subur dan sejuk, sehingga daerah pegunungan 

biasanya menjadi daerah wisata dan padat penduduk. Di sisi lain, jumlah lembaga PAUD 

bertambah seperti jamur yang tumbuh dimusim hujan. Berdasarkan data jumlah lembaga 

PAUD saat ini 174.367 ribu lembaga [2]. Berdasarkan data sejarah kegempaan, DIY telah 

mengalami bencana gempa bumi merusak, yakni pada tahun 1840 dan 1859 yang juga 

terjadi tsunami, 1867 (5 tewas dan 327 rumah roboh) 1875,1937 (2200 rumah roboh) 1943 

(250 tewas, 28.000 rumah roboh) 1957,1981,1992,2001,2004 dan 2006 [3]. Berdasarkan 

fakta sejarah yang ada, maka DIY merupakan daerah yang rawan bencana terutama gempa 

bumi. 
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Manajemen bencana di tingkat pra sekolah masih sangat terbatas, tidak hanya di tingkat 

pra sekolah, pendidikan manajemen bencana di pendidikan formal juga masih sangat 

terbatas. Selama ini tidak ada kurikulum khusus untuk mengenalkan tentang manajemen 

bencana, yang ada hanya pendidikan non formal berupa pelatihan atau sosialisasi tentang 

apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Makalah ini akan membahas tentang 

definisi dari manajemen bencana di tingkat satuan prasekolah, bagaimana materi dalam 

pelatihan manajemen bencana, bagaimana siklus dari DM dan bagaimana implementasi 

DM di satuan pra sekolah atau pendidikan anak usia dini. Makalah ini diharapkan menjadi 

inspirasi dan pendorong lahirnya kebijakan yang dapat “memaksa” setiap lembaga 

pendidikan dari tingkat satuan tertinggi sampai anak usia dini untuk mengenali dan 

mengimplementasikan DM, terlebih pada satuan pendidikan pra sekolah yang peserta 

didiknya masih sangat tergantung dari kesiapan para guru dalam menghadapi bencana. 

Dan proses edukasi pada anak sangat berbeda dan butuh pengenalan (to know), 

pembiasaan (to do) dan diharapkan anak-anak lebih siap ketika menghadapi bencana (to 

being). 

Dalam makalah ini disaster managament akan focus pada bencana gempa dan pada rung 

lingkup lembaga pra sekolah yang masih sangat jarang dibahas maupun diteliti.Padahal 

disisi lain trend jumlah ibu bekerja semakin meningkat sehingga berkembang pula 

layanan-layanan pendidikan anak yang membuat anak secara intensitas waktu lebih 

banyak menghabiskan di sekolah. 

PEMBAHASAN 

Pelatihan disaster management berasal dari tiga suku kata, disaster berarti bencana, 

management diartikan sebagai pengelolaan dan petihan merupakan sebuah proses 

pendidikan yang bertujuan untuk memberikan keterampilan khusus pada guru-guru 

PAUD. Disaster dalam kamus oxford diartikan sebagai A sudden accident or a 

natural catastrophe that causes great damage or loss of life. Artinya  bencana merupakan 

sebuah kondisi tiba-tiba berupa kecelakaan atau kondisi alam ekstrim yang menyebabkan 

kerusakan atau hilangnya nyawa manusia.  

Disaster dapat berupa : earthquake, tsunami, volcano eruption, flood, tropical cyclone 

(Typhoon, hurricane), landslide, bushfire, drought, epidemic, major accident, civil unrest 
[4].  Bencana dapat berupa gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, angina 

topan, longsor,  kebakaran , kekeringan , epidemi , kecelakaan besar , kerusuhan sipil. Dari 

bencana yang terjadi adapun dampak yang ditimbulkan dapat berupa kehilangan nyawa, 

harta benda, kerusakan bangunan, kerusakan infrastruktur, dan dampak psikologis pada 

masyarakat yang terkena gempa. Dan masing-masing bencana memiliki karakteristik yang 

berbeda, sehingga penangannnya harus disesuaikan dengan bencana yang dihadapi.  

Management merupakan The process of dealing with or controlling things or people, 1). 

The responsibility for and control of a company or similar organization: 2)  The people in 

charge of running a company or organization, regarded collectively [5]. Manejemen adalah 

proses bagaimana kita dapat mengontrol sesuatu baik orang maupunorganisasi dan, point 

kedua menjelaskan tentang bagaimana manajemen merupakan orang yang memiliki 

kewenangan untuk menjalankan roda organisasi , baik perseorangan maupun 

kepemimpinan secara kolektif . Cakupan manajemen bisa pada tingkatan nasional, 

regional atau pada satuan lembaga, dalam hal ini lembaga pada tingkat satuan PAUD.  
Palang merah internasional menjelaskankan bahwa[6].  : 

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/accident#accident__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/catastrophe#catastrophe__2
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/people#people__7
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/charge#charge__43
http://www.oxforddictionaries.com/definition/american_english/charge#charge__43
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 disaster management is education strategy and coordination plan does 

not only provide the framework for the specific sector plans listed above, 

but also focuses on the delivery of initiatives of a global nature and scope.  

These initiatives intend to address identified gaps in the way we manage 

information and knowledge across sectors, as well as supporting funding 

for community resilience interventions and other DM interventions. With 

the establishment of decentralized DM functions at regional level (Zone 

offices), it is essential to provide adequate technical support, information 

management and coordination capacity globally in support of regional 

and country level staff as well as National Societies by using innovative 

methods and approaches that can respond to developing external trends 

and better enable the zones to respond to the needs of National Societies. 

Artinya manajemen bencana adalah strategi pendidikan dan rencana koordinasi yang tidak 

hanya menyediakan kerangka kerja untuk rencana sektor tertentu, tetapi juga berfokus 

pada penyampaian inisiatif yang bersifat global dan ruang lingkup yang lebih sempit. 

Inisiatif ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan diidentifikasi dalam cara kita 

mengelola informasi dan pengetahuan lintas sektor, serta mendukung pendanaan untuk 

intervensi ketahanan masyarakat dan intervensi DM lainnya. Dengan pembentukan fungsi 

DM desentralisasi di tingkat regional , adalah penting untuk memberikan dukungan teknis 

yang memadai, manajemen informasi dan kapasitas koordinasi global untuk mendukung 

staf regional dan tingkat negara serta Perhimpunan Nasional dengan menggunakan metode 

inovatif dan pendekatan yang dapat menanggapi mengembangkan tren eksternal dan lebih 

baik memungkinkan zona untuk menanggapi kebutuhan Perhimpunan Nasional.  

Dari pengertian diatas DM pada tingkat mikro atau level lembaga dalam hal ini lembaga 

PAUD harus memiliki strategi dan kerangka kerja tentang apa yang harus dilakukan dalam 

menghadapi situasi bencana. Bagaimana strategi pengenalan kepada guru kepada anak-

anak, kepada orang-orang dilingkungan sekolah, masyarakat sekitar. Penguasaan dan 

pengenalan lembaga tentang DM sangat menentukan kemampuan lembaga dalam 

merespon bencana. Sehingga ketika menghadapi bencana para guru dan anak-anak akan 

lebih siap. Dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) 

pusat harus melakukan koordinasi dengan seluruh BNPD untuk melakukan proses edukasi 

baik secara formal,nonformal maupun informal. Tidak hanya bentuk koordinasi tetapi 

BNPB nasional dapat membuat dan merekomendaasikan pada Kementrian Pendidikan 

Nasional untuk membuat regulasi perautran agar konten kebencanaan masuk dalam 

kurikulum Nasional pada seluruh tingkat pendidikan. 

Proses edukasi secara formal dapat diberikan melalui jalur persekolahan dimana BNPD 

bekerjasama dengan pihak sekolah, harapannya tidak hanya pada level pendidikan 

menengah, tetapi harus meliputi dari tingkat pra sekolah dalam hal ini PAUD, pendidikan 

dasar,menengah dan perguruan tinggi. Kurikulum pengurangan  resiko bencana  harus 

terintegrasi dalam pembelajaran dan merupakan kurikulum wajib yang harus dilaksanakan 

oleh sekolah pada setiap level. Walaupun dalam pelaksanaannya  disisipkan dalam mata 

pelajaran, tetapi untuk simulasi setiap satuan pendidikan “diwajibkan” melaksanakan 

simulasi bencana dilakukan minimal dua kali dalam setahun, Selain tercantum dalam 

kurikulum setiap layanan pendidikan diwajibkan untuk memimiliki rambu-rambu dan jalur 

evakuasi. Dalam hal teknis lembaga pendidikan dapat melakukan kerjasama atau 

didampingi oleh BNPD . Proses edukasi formal diharapkan akan berdampak sistemis agar 

dapat mengurangi resiko bencana karena akan tumbuh kesadaran pada setiap anak tentang 

apa yang harus dilakukan ketika menghadapi bencana. 
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Selain pendidikan formal, pendidikan nonformal juga dapat dapat dilakukan yaitu melalui 

pelatihan, sosialisasi lewat sosmed maupun melalui pemberdayaan masyarakat. Dalam hal 

ini pelatihan dapat ditujukan pada tokoh-tokoh kunci baik dalam masyarakat maupun pada 

kepala instansi pemerintahan, agar setiap lapisan masyarakat menyadari bahwa setiap 

orang dapat memberikan konstribusi dan edukasi. Mengapa kepala instansi pemerintahan 

juga memerlukan pelatihan agar hasil pelatihan dapat diimplementasikan di masing-

masing instansi yang dipimpinnya. Sarana fisik apa yang harus disediakan untuk safety 

building, program apa yang dapat melatih karyawan atau staff. Apalagi untuk PAUD 

karena anak-anak masih sangat tergantung pada gurunya sehingga pendidikan nonformal 

untuk para guru menjadi sebuah keharusan. Jumlah lembaga PAUD menurut data 

berjumlah lebih dari 170 ribu, jika perlembaga memiliki anak didik minimal lima piluh 

anak dapat dibayagkan betapa besarnya tanggung jawab guru untuk mengevakuasi 

anak.Siapa yang harus diprioritaskan dan bagaimana proses evakuasinya. Pertanyan-

pertanyaan teknis yang sepertinya sederhana  akan menjadi krusial ketika terjadi bencana. 

Selain banyaknya jumlah lembaga PAUD, bangunan fisik PAUD saat ini banyak yang 

menjulang keatas, terutama di kota-kota besar, karena lahan yang sempit tetapi jumlah 

anak-anak yang banyak. Sehingga dalam menata ruangan dan bangunanjuga perlu 

disadarkan pentingnya mengatur kelengkapan dan persiapan struktur dan nonstruktur 

dalam DM pada level lembaga PAUD. Dalam hal ini pendidikan diarahan pda proses 

knowing dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman. Sedangkan untuk doing, 

maka diperlukan simulasi, pelatihan agar setiap elemen masyarakat mendapatkan 

pengalaman tentang kesiagaan menghadapi bencana. Yang pada akhirnya akan menjadi 

budaya disetiap departemen, instansi, lembaga pendidikan memiliki DM dan dapat 

membudayakannya. 

Adapun Komponen siklus  dari  disaster management terdiri  preparedness, disaster 

impact, respons, recovery, development, prevention, and mitigation [7]. Untuk 

mempermudah maka siklus DM disederhanakan menjadi preparedness, respons and 

recovery  : 

1.  Preparedness measures include formulating viable counter-disaster plans, 

maintaining inventories of resources. Preparednesss, warning and threat. 

 Artinya Tindakan-tindakan kesiapan termasuk merumuskan perhitungan 

bencana, menjaga sumber daya. Bagaimana lembaga PAUD  mempersiapkan secara 

struktur bangunan yang aman bagi anak, bagaimana kelengkapan dalam memberikan 

peringatan apakah suara sirine, bel, peluit, kentongan sebagai tanda bahaya. Apa 

yang harus di lakukan kemana jalur evakuasi, apakah di sekolah disediakan tanda 

untuk jalur evakuasi, lalu dimana titik aman untuk berkumpul, apakah sudah 

disediakan tanda untuk titik kumpul. Hal-hal yang terkait dengan kesiapan teknis 

sangat diperlukan, selain persiapan fisik, persiapan nonfisik sangat penting 

dilakukan, dalam hal ini melatih guru-guru PAUD tentang DM, tidak hanya guru, 

anak-anak juga perlu dikenalkan tentang berbagai bencana dan bagaimana 

menyikapinya. Sehingga tugas guru dan lembaga adalah memasukkan materi 

kebencanaan dan dikenalkan pada anak, bagaimana dikenalkannya, apakah lewat 

cerita, lagu, atau dengan  simulasi. Seberapa sering simulasinyaapakah setahun 

sekali, setiap semester , siapa yang akan melatih, butuh berapa lama simulasinya dan 

lain-lain. Tahap persiapan ini sangat penting prepare for the worst , menjaga 

pelbagai kemungkinan terburuk, bukan mengharapkan tetapi lebih pada 

kesiapsiaagaan menghadapi bencana, karena manusia memiliki kewajiban untuk 

berikhtiar sampai pada titik akhir kemampuan. Artinya keselamatan anak- anak di 

sekolah sangat tergantung dari kesiapan sekolah dalam menghadapi situasi darurat. 
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Anak-anak perlu dikenalkan tentang perbagai jenis bencana dan apa yang harus 

dilakukan,materi-materi menjadi menarik jika disampaikan melalui permainan. 

Bagaimana merubah dari knowing sampai pada being, anak siap menghadapi kondisi 

darurat, dan simulasi bencana sudah menjadi bagian dan membudaya di sekolah.  
2. Respons  

Respon adalah kemampuan dalam memberikan umpan balik terhadap situasi 

atau kondisi bencana. Respon sangat tergantung dari pemahaman individu dalam 

menghadapi situasi emergency, dalam hal ini bagaimana kemampuan guru secara 

individual maupun sekolah ketika menghadapi situasi bencana. Oleh karena itu 

dibutuhkan simulasi rutin berkelanjutan sehingga dalam merespon bencana, guru –

guru tidak panic dan dapat melakukan proses evakuasi terhadap anak dengan cepat 

dan tepat. Yang dibutuhkan tidak hanya pada respon individual, tetapi respon 

komunal dalam instansi PAUD agar dapat mengimplementasikan latihan dan 

simulasi jika menghadapi bencana. Semakin lembagaPAUD sering melakukan 

simulasi semakin baik bagi kesiapan guru dan anak-anak. ada beberapa hal yang 

harus diperhatikan ketika kita menghadapi bencana[8].  : 

1) Mengimplementasikan apa yang sudah dilatihkan atau direncanakan; 

2) Mengaktifkan tanda bencana; 

3) Cari dan selamatkan (Search and rescue) cari anak-anak dan langsung 

menyelematkan mereka; 

4) Menyediakan tempat darurat , makanan, persediaan lain yang dapatdigunakan 

ketika bencana. Dalam hal ini setiap lembaga PAUD harus memiliki titik 

kumpul yang aman, sehingga ketika bencana terjadi guru langsung dapat 

menyelematkan anak pada tempat yang aman, menenangkan anak dan 

memberikan tindakan lain yang dianggap penting; 

5) Surveying and evacuating, mengecek jumlah anak yang ada, kemudian mencari 

anak yang belum dibawa ke tempat aman, lalu melakukan evakuasi pada anak 

yang masih berada pada zona bahaya. 

 
3. Recovery 

Adalah proses dimana guru atau lembaga kembali pada kondisi yang 

amansebelum terjadi bencana. Hal ini sangat tergantung pada tingkatkeparahan 

bencana yang dialami, jika bencana tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan, 

maka yang harus dilakukanadalah memberikanpenguatan kepada anak agar tetap 

berani melakukan proses penyelematan atau tindakan yang harus dilakukan anak jika 

terjadi bencana. Sedangkan jika bencana yang melanda sangat parah, maka proses 

recovery membutuhkan waktu yang cukup lama , bahkan Carter membagi proses 

recovery menjadi : Restorasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Restorasi terkait dengan 

pengembalian kondisi ke kondisi semula sebelum bencana. Sedangkan rehabilitasi 

dihadapkan pada kondisi terjadi kerusakan dan diupayakan untuk diperbaiki, baik 

rehabilitasi bangaunan fisik maupun mental anak-anak. Sedangkan rekonstruksi 

terkait dengan bangunan yang rusak parah sehinggaharus dibangun ulang. 

Rekonstruksi tidak hanya terkait bangunan fisik, tetapi bias dikembangkan 

merekonstruksi pemahaman anak, guru dan komponen sekolah terkait bencana yang 

dianggap keinginan Tuhan YME, sehingga dalam hal ini manusia tidak memiliki 

kemampuan apapun. Kondisi ini harus dirubah bahwa manusia memiliki 

kemampuan untuk melakukan pencegahan agar dampak bencana dapat dikurangi. 
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Minimal segala komponenlembaga PAUD lebih siap dan tahu apa yang harus 

dilakukan ketika terjadi bencana. 
 

4. Development  

Dalam hal ini diperlukan koordinasi dan kerjasama, dalam level mikro atau 

level satuan tidak hanya pada kepala lembaga PAUD tetapi dibutuhkan kerjasama 

antar guru, anak-anak, karyawandan seluruh elemn di sekolah untuk mendukung 

pembangunan yang memiliki orientasi kesiagaan terhadap bencana, misalnya dengan 

membangun bangunan yang tahan gempa.Sedangkan pada level makro atau 

Nasional diperlukan keterpaduan gerakan dan pencanangan yang dapat memaksa 

masyarakat untuk lebih aware terhadap bencana agar memiliki kesiapan yang lebih 

baik. Baik dimasukkan dalam kebijakan pada seluruh departemen atau membuat 

regulasi yang mengatur secara sistematis setiap tahapan disaster management yang 

dilakukan baik secara formal, nonformal maupun informal. Sehingga setiap satuan 

pendidikan daripendidikan tertinggi sampai pada satuan pendidikan anak usia dini 

lebih siap menghadapi bencana melalui pelatihan disaster management. 
 

 
Gambar 1. Siklus Disaster manajemen yang disederhanakan 

 
KESIMPULAN 

Indonesia sebagai Negara yang rawan bencana perlu dipersipakan baik dalam skala makro 

meso dan mikro untuk memikirkan tentang disaster management yang siklusnya terdiri 

dari prepadness, response, recovery dan development. BNPB baik Nasional maupun 

Daerah dapat melakukan proses edukasi baik secara formal, nonformal maupun informal 

kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pengurangan resiko bencana 

dengan persiapan yang lebih matang.Sehingga harapannya dalam satuan dengan level pra 

sekolah dalam hal ini anak-anak lebih siap ketika menghadapi bencana melalui simulasi 

dan pelatihan yang masuk dalam kurikulum pembelajaran. Diperlukan kebijakan yang 

“memaksa” setiap lembaga pendidikan, atau perusahaan memiliki safety system yang akan 

menjadi tantangan bagi kita baik BNPB, Perguruan tinggi , pengambil kebijakan serta 

masyarakat untuk lebih gencar lagi melakukan movement dalam pengurangan resiko 

bencana melalui disaster management. 
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ABSTRACT  

Due to complex seismo-tectonic system, the eastern parts of Indonesia are prone to various 

natural hazards. Limited infrastructure development and lack of human development in the 

mostly archipelagic areas have contributed to the high disaster vulnerability in the region.  

Addressing this situation, the University Forum for Disaster Risk Reduction (UF-DRR) and 

Mercy Corps Indonesia have been collaborating through Technical Assistance and Training 

Teams (TATTs) program on an activity to strengthen the capacity of the universities in the six 

targeted provinces in the region (Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, 

Papua and Papua Barat Provinces) to be able to better contribute to local disaster risk 

reduction programs (DRR). 

An assessment of university capacities in the targeted areas, using five indicators of capacity 

i.e. institutional, human resources, infrastructure and facilities, activities/programs, and 

financial resources, has been implemented in order to identify the needs in capacity 

enhancement programs.  

The result of assessment shows that basically there are already DRR roles and contribution of 

universities in the six targeted areas, but most of the involvements are still at individual level 

rather than institutional. The result of survey generally shows that the universities’ role in 

supporting the local DRR initiatives as well as in supporting the Local Disaster Management 

Agencies (BPBDs) is still very limited due to the lack of awareness, limited availability of  

disaster-related information, and lack of communication and coordination with the BPBDs and 

other disaster-related stakeholders. The implementation of the university assessment process 

has been able to bridge the communication between the universities and the local governments 

and BPBDs as well as local  NGOs, which has been welcomed by all the parties. At the same 

time, university networks in the form of University Forums for DRR in Papua, Papua Barat 

and Maluku Utara Provinces, as well as at the regional level, a university forum for DRR for 

Eastern Indonesia, have been established, which provide an ideal platform for the involvement 

of universities in future DRR activities and measures.  
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ABSTRAK 

Karena sistem seismo-tektoniknya yang kompleks, wilayah timur Indonesia dikenal sebagai 

wilayah yang rawan berbagai bencana. Kondisi sebagian wilayah yang merupakan daerah 

kepulauan dengan infrastruktur yang serba terbatas dan tertinggalnya upaya pengembangan 

sumberdaya manusia  menyebabkan kondisi kerentanan bencana di wilayah tersebut cukup 

tinggi. Dalam kaitan ini Forum Perguruan tinggi dalam Pengurangan Risiko Bencana (FPT-

PRB) dan Mercy Corps Indonesia bekerjasama melalui program Technical Assistance and 

Training Teams (TATTs) dalam kegiatan peningkatan kapasitas perguruan tinggi di enam 

provinsi (Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua 

Barat) agar dapat lebih berkontribusi terhadap upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) 

di wilayah tersebut. 

Suatu proses assessment kapasitas perguruan-perguruan tinggi di daerah-daerah tersebut, 

menggunakan lima indikator kapasitas yang mencakup kelembagaan,  sumber daya manusia, 

infrastruktur dan fasilitas, kegiatan/program, serta sumber daya keuangan, telah dilakukan 

dalam rangka pemahaman kebutuhan program peningkatan kapasitas.  

Hasil assessment menunjukkan bahwa pada dasarnya perguruan tinggi di keenam provinsi 

tersebut sudah berperan dan berkontribusi terhadap upaya PRB setempat, namun sebagian 

besar aktivitasnya masih dilakukan oleh para akademisi kampus secara individual, dan belum 

melibatkan institusi perguruan tinggi. Hasil survey menunjukkan bahwa secara umum peranan 

Perguruan tinggi dalam upaya mendukung PRB dan BPBD setempat masih sangat terbatas , 

yang disebabkan masih sangat terbatasnya kepedulian terhadap risiko bencana, masih kurang 

tersedianya informasi terkait kebencanaan, serta masih terbatasnya  komunikasi dan koordinasi 

dengan BPBD dan para pemangku kepentingan lain terkait kebencanaan. Pelaksanaan kegiatan 

asesmen tersebut juga telah berhasil membentuk jembatan antara Perguruan tinggi dan 

BPBD/PEMDA/LSM setempat, yang disambut sangat baik oleh semua pihak. Selain itu, telah 

dideklarasikan pembentukan Forum PT-PRB Provinsi di Provinsi Papua, Papua Barat dan 

Maluku Utara, serta Forum PT-Indonesia Timur, yang merupakan langkah yang sangat baik 

untuk mendukung upaya keterlibatan PT pada PRB ke depan.  

Kata kunci: PRB, perguruan tinggi, Indonesia Timur, asesmen kapasitas. 

PENDAHULUAN  

Forum Perguruan tinggi untuk Pengurangan Risiko Bencana (FPT-PRB) merupakan salah 

satu mitra dari konsorsium pelaksana Program “Institutionalizing Disaster Preparedness 

and Management Capacity of BPBDs In Indonesia through Technical Assistance and 

Training Teams”, selanjutnya disingkat TATTs. Program ini menyediakan 

bantuan/dukungan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di enam 

provinisi target, yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua, 

dan Papua Barat.  Fungsi BPBD yang efektif sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi 

sangat penting untuk menjamin efektifitas penanggulangan bencana. Rendahnya 

kepedulian terhadap penanggulangan bencana, yang menyebabkan terbatasnya perekrutan 

staff, pelatihan yang tidak memadai dan minimnya anggaran penanggulangan bencana, 

yang pada gilirannya justru makin menurunkan kepedulian terhadap bencana,  serta 

meningkatkan prioritas penanggulangan bencana dan efektifitasnya merupakan tantangan 

yang dihadapi oleh instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di berbagai 

daerah. 

Perguruan-perguruan tinggi di enam provinsi diharapkan dapat memainkan dan memenuhi 

perannya sebagai kelompok akademia dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 

sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Kerangka Kerja PRB yang telah disepakati dan 

diadopsi oleh dunia (Sendai Framework 2015-2030) untuk bekerjasama dan mendukung 
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pemangku kepentingan lainnya di daerah (pemerintah daerah, kelompok academia/ilmiah 

lainnya, NGOs, kelompok masyarakat seperti kelompok perempuan, anak-anak, lansia, 

kelompok disabilitas, dll, serta sektor swasta) dalam mendorong pengetahuan PRB, 

membangun kebijakan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana. 

Dengan merujuk peranan yang penting dari perguruan tinggi di atas, FPT PRB ikut 

berkontribusi dalam upaya pencapaian tujuan utama dari Program TATTs, melalui proses 

penguatan kapasitas Pengurangan Risiko Bencana (PRB) perguruan-perguruan tinggi di 

daerah, dengan memberikan dukungan bagi pengembangan berbagai kegiatan-kegiatan 

PRB dalam rangka Tridharma perguruan tinggi, antara lain membangun minat pendidikan 

dan studi kebencanaan, mengidentifikasi dan mendorong berkembangnya kelompok-

kelompok fokus untuk studi dan penelitian bencana, memfasilitasi proses mendirikan 

pusat penelitian bencana, memfasilitasi tersedianya  keahlian khusus untuk membantu 

perguruan tinggi di daerah dalam membuat laporan-laporan resmi dalam menunjang 

pemangku kepentingan lainnya di daerah untuk mendorong kegiatan PRB, termasuk juga 

dalam bidang perencanaan anggaran keuangan untuk kebencanaan di daerah. Yang 

dimaksud kelompok-kelompok fokus dari perguruan tinggi adalah unit atau kelompok 

penelitian atau program studi spesifik yang memfokuskan pekerjaan mereka pada hal-hal 

PRB dan menjadi perintis dan penggerak (local champion) yang mendorong dibangunnya 

jejaring dengan pemangku kepentingan di daerah serta mendorong pembangungan minat 

dan kapasitas PRB di perguruan-perguruan tinggi tersebut sebagai basis untuk memajukan 

PRB di daerah tersebut. Perguruan-perguruan tinggi di daerah tersebut didorong untuk 

memainkan peranan penting dalam Forum PRB dan berkontribusi terhadap penyusunan-

penyusunan kebijakan PRB di daerah. 

Dalam rangka menyusun program kerja untuk mendukung peningkatan kapasitas ini, FPT-

PRB telah melakukan University Assessment untuk mengidentifikasi kapasitas perguruan 

tinggi saat ini dan program-program penguatan apa saja yang dibutuhkan mereka untuk 

berkontribusi dalam PRB di daerah. Dalam proses asesmen kapasitas PRB ini, kapasitas 

dari perguruan-perguruan tinggi di daerah didefiniskan sebagai kemampuannya (yang 

diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dalam suatu periode tertentu), baik sebagai  

lembaga maupun komponen-komponennya (orang dan sumber daya), di dalam melakukan/ 

menerapkan PRB, melalui "Tridharma" perguruan tinggi (tiga pilar peran universitas 

dalam masyarakat: Pendidikan , Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat). 

Kapasitas PRB perguruan tinggi di daerah dinilai dari lima pilar kapasitas yaitu 

kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas, kegiatan/program, serta 

sumber daya keuangan dalam bentuk akses kepada sumber-sumber keuangan untuk 

mendukung kegiatan Tridharma dalam PRB. Hasil survey dan penilaian lengkap dalam 

asesmen ini dapat dilihat pada (Pribadi et al., 2015) 

METODE  

Pendekatan kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam melakukan kajian kapasitas 

perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana ini, melalui proses berikut : 

1. Pengumpulan data 

Data sekunder didapat dari berbagai dokumen dan literature, antara lain dari 

sumber-sumber yang disebutkan pada dafar pustaka dari nomor [1] sampai [23]. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatitf. 

Pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai peran dan 

kapasitas perguruan-perguruan tinggi dalam PRB, serta mengungkap atau 

mengidentifikasi kelompok-kelompok fokus dari perguruan-perguruan tinggi 
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tersebut dalam mendorong peran perguruan tinggi untuk mendukung pemangku 

kepentingan lain di daerah tersebut dalam PRB. Pengumpulan data primer 

dilakukan melalui: interview/wawancara yang dilakukan pada personil kunci, 

kuesioner terhadap perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya, Focus 

Group Discussion (FGD), dan observasi. 

2. Analisis 

Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif untuk mendapatkan gambaran 

kapasitas perguruan tinggi (dalam bentuk lima pilar kapasitas : kelembagaan, 

sumber daya manusia, infrastruktur dan fasilitas, program dan kegiatan, serta akses 

sumber pendanaan) dalam mendukung upaya pengurangan risiko bencana melalui 

Tridharma derguruan tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat). Pendekatan kuantitatif juga dilakukan dalam melakukan analisis 

untuk memudahkan penilaian tingkat kapasitas perguruan tinggi dalam mendukung 

upaya PRB tersebut. Diagram radar digunakan dalam pendekatan secara kuantitatif 

ini. Untuk penilaian  kuantitatif digunakan kriteria penilaian untuk menentukan 

tingkatan kapasitas dari 1 hingga 3 ( 1= kurang kuat;  2= sedang; 3= kuat) seperti 

yang diperlihatkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kriteria Penilaian Kapasitas PRB Perguruan tinggi 

Kelembagaan 

Nilai Kriteria 

3 Telah memiliki pusat studi bencana secara khusus, yang memiliki kerangka hukum. Adanya pusat studi bencana secara 

khusus memberikan posisi dan kedudukan yang kuat, yang akan berpengaruh kuat dalam memberikan advokasi terkait hal-

hal kebencanaan maupun dalam pelaksanaan program-program terkait kebencanaan. Keberadaan pusat studi kebencanaan 

secara mandiri juga menjadi penting karena dapat mengakomodir peneliti-peneliti dari berbagai multidisiplin ilmu, hal ini 

berbeda dengan program studi, yang spesifik pada bidang keilmuan tertentu. Pendekatan multidisiplin sangat penting bagi 

upaya pengurangan risiko bencana. 

Para peneliti yang fokus di bidang kebencanaan tergabung dalam divisi kebencanaan pada suatu pusat penelitian tertentu. 

Sekelompok peneliti dengan minat dan fokus bidang kebencanaan, namun tidak memiliki pusat studi khusus kebencanaan, 

dapat menjadi  bagian atau tergabung dalam suatu pusat studi tertentu, misalnya pusat studi geografi, geologi, lingkungan 

dsb. Ini menunjukkan bahwa kelompok peneliti tersebut sudah mulai terinstitusionalisasi, namun kedudukan dan 

pengaruhnya tidak sekuat apabila memiliki Pusat Studi khusus kebencanaan. 

2 

 

Kelompok peneliti tak terlembaga: apabila terdapat sekelompok peneliti yang memiliki fokus dan minat pada bidang 

kebencanaan, mereka membentuk kelompok studi kebencanaan, namun belum terlembagakan secara resmi menjadi bagian 

dari perguruan tinggi, baik berupa pusat studi kebencanaan yang berdiri sendiri ataupun tergabung dengan pusat studi lain. 

Terdapat individu-individu yang memiliki minat dan potensi terkait kebencanaan, akan tetapi individu tersebut bergerak 

secara sendiri tidak berkelompok dan juga tidak terlembagakan seperti kategori sebelumnya. 

1 Tidak terdapat/tidak ada lembaga, pusat, kelompok, dan individu apapun yang terkait kegiatan di bidang kebencanaan. 

SumberDayaManusia (SDM) 

Nilai Kriteria 

3 

 

 

 

Bila ketiga unsur tersebut di bawah ini terpenuhi dalam rangka Tridharma perguruan tinggi: 

Pendidikan 

Adanya dosen yang mengajar mata kuliah kebencanaan menjadi indikator SDM dalam bidang kebencanaan untuk 

pendidikan. Asumsi yang digunakan adalah apabila dosen tersebut mengajar matakuliah terkait isu kebencanaan, maka 

dosen tersebut memiliki keahlian, pengetahuan dan keterampilan khusus kebencanaan. 



Peran Perguruan Tinggi …Halaman 168 

 

Nilai Kriteria 

 

 

 

 

 

Penelitian: 

Adanya peneliti yang melakukan penelitian terkait isu kebencanaan dan/atau dosen yang sedang menempuh pendidikan 

lebih tinggi dan tesis atau disertasinya memiliki topic mengenai kebencanaan. 

Pengabdian Masyarakat: 

Adanya dosen atau peneliti yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat terkait kebencanaan. 

2 Jika 2 (dua) dari 3 (tiga) unsur SDM dalam Tridharma perguruan tinggi tersebut terpenuhi 

1 Jika hanya 1 (satu) unsur SDM dalam Tridharma Perguruan tinggi yang terpenuhi 

Infrastruktur dan Fasilitas 

Nilai Kriteria 

3 Jika 2 (dua) indikator dibawah ini dapat terpenuhi: 

 Terdapat ruang/fasilitas penelitian (tempat peneliti multi-disiplin berkumpul/bekerja) 

 Terdapat laboratorium pendukung penelitian terkait kebencanaan 

2 Jika hanya 1 (satu) dari 2 (dua) indikator yang dapat terpenuhi 

1 Jika tidak ada satupun dari indikator yang dapat terpenuhi 

Kegiatan dan Program 

Nilai Kriteria 

3 Jika lebih dari 1 (satu) indikator program dan kegiatan terkait kebencanaan dalamTridharma Perguruan tinggi terpenuhi: 

Pendidikan: 

 Tugas Akhir /Tesis/Disertasi Mahasiswa /Dosen di bidang Kebencanaan 

 Mata Kuliah khusus Kebencanaan (memiliki SKS) 

 Kuliah Umum 

 Bagian dari Mata kuliah (1 atau 2 pertemuan) 

Penelitian: 

 Riset Unggulan/Pengabdian Masyarakat terkait Kebencanaan 

PengabdianMasyarakat: 

 KKN Tematik terkait Kebencanaan 

2 Jika hanya 1 (satu) dari indikator program dan kegiatan dalam Tridharma Perguruan tinggi terpenuhi 

1 Jika tidak ada satupun dari indikator program dan kegiatan yang dapat terpenuhi 

SumberDayaKeuangan 

Nilai Kriteria 

3 Jika lebih dari 1 (satu) indikator adanya akses terhadap sumber daya keuangan untuk kebencanaa dalam Tridharma 

Perguruan tinggi terpenuhi: 

Pendidikan: 
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Nilai Kriteria 

 Sumber Dana Universitas (DIPA/Dana Yayasan) 

 Sumber Dana Pemerintah Daerah (APBD) 

 Sumber Dana Pemerintah Nasional (APBN) 

Penelitian: 

 Sumber Dana Riset DIKTI 

 Sumber Dana Swadaya Peneliti/Pusat Penelitian  

 Sumber Dana Organisasi/Donor Internasional/Dunia Usaha 

PengabdianMasyarakat: 

 Sumber Dana Organisasi/Donor Internasional/Dunia Usaha 

 Sumber Dana SwadayaPeneliti/Pusat Penelitian 

2 Jika hanya 1 (satu) dari indikator sumber daya keuangan dalam Tridharma Perguruan tinggi terpenuhi 

1 Jika tidak ada satupun dari indikator sumber daya keuangan yang dapat terpenuhi 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil asesmen secara keseluruhan menunjukkan bahwa secara umum terlihat sudah adanya 

peranan dan kontribusi dari perguruan tinggi di 6 provinsi, namun sebagian besar masih 

bersifat individual dari personil perguruan tinggi, kontribusi secara terlembaga (Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat/LPPM, pusat studi khusus kebencanaan 

atau divisi kebencanaan dari suatu pusat penelitian lain) masih sangat terbatas. Dari hasil 

diskusi teramati bahwa kendala yang terjadi pada perguruan-perguruan tinggi di 6 provinsi 

adalah masih kurangnya kepedulian terhadap pentingnya PRB di lingkungan perguruan 

tinggi sendiri. Banyak perguruan tinggi yang belum mengetahui secara jelas, peran apa 

yang dapat mereka mainkan dalam PRB di daerahnya. Di samping itu, masih kuatnya pola 

pikir tanggap darurat dalam pendekatan penanggulangan bencana di kalangan perguruan 

tinggi (khususnya Perguruan tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat), pola pikir 

Pengurangan Risiko Bencana belum cukup dipahami. Kurangnya pemahaman ini 

menyebabkan belum adanya prioritas kajian dan kegiatan terkait pengurangan risiko 

bencana, sehingga kapasitas perguruan tinggi dalam kegiatan PRB belum tampak dan 

belum meningkat.  

Hasil penilaian lima kapasitas perguruan tinggi untuk PRB (dalam nilai rata-rata) 

diperlihatkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Penilaian Kuantitatif Kapasitas PRB Perguruan tinggi 

Kapasitas PT 

di Enam 

Provinsi 

Kelembagaan 

Sumber 

Daya 

Manusia 

Infrastruktur dan 

Fasilitas 

Kegiatan 

dan 

Program 

Sumber Daya 

Keuangan 
Keseluruhan 

PT di Jawa 

Tengah 

2.0 2.0 1.7 2.7 2.7 2.1 

PT di Sulawesi 

Tenggara 

1.8 1.8 1.4 1.8 2.4 1.8 

PT di Maluku 2.0 1.8 1.8 2.3 1.5 1.9 



Peran Perguruan Tinggi …Halaman 170 

 

PT di Maluku 

Utara 

2.3 3.0 1.3 2.3 2.7 2.3 

PT di Papua 2 3.0 1.4 2.2 2.0 2.1 

PT di Papua 

Barat 

1.3 1.8 1.5 1.8 1.2 1.5 

 

Perguruan tinggi di Maluku Utara dinilai paling tinggi, diikuti oleh perguruan tinggi di 

Papua, dalam  kemampuan berkontribusi untuk PRB di wilayahnya, khususnya dari aspek 

Sumber Daya Manusia dan akses ke Sumber Daya Keuangan untuk melakukan kegiatan-

kegiatan pengurangan risiko bencana di wilayahnya.  

Gambar 1 dan 2 di bawah menunjukkan secara grafis tingkat kekuatan kapasitas perguruan 

tinggi di setiap provinsi dan secara keseluruhan untuk enam provinsi. 
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Gambar 1. (Color Online) Tingkat Kekuatan Kapasitas Perguruan tinggi Di Setiap Provinsi dan secara Keseluruhan 

Untuk Enam Provinsi 
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Gamba 2. (Color Online) Tingkat Kekuatan Kapasitas Perguruan tinggi di setiap Provinsi dan secara Keseluruhan untuk 

Enam Provinsi 

CATATAN PENUTUP 

Hasil asesmen menunjukkan bahwa pada dasarnya perguruan tinggi di Jawa Tengah, 

Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Dan Papua Barat sudah berperan dan 

berkontribusi terhadap upaya PRB setempat, namun sebagian besar aktivitasnya masih 

dilakukan oleh para akademisi kampus secara individual, dan belum melibatkan institusi 

perguruan tinggi. Hasil diskusi mengungkapkan bahwa secara umum peranan perguruan 

tinggi secara terlembaga dalam upaya mendukung PRB, baik melalui BPBD setempat 

maupun secara langsung di masyarakat, masih sangat terbatas , yang disebabkan masih 

sangat terbatasnya kepedulian terhadap risiko bencana, masih kurang tersedianya 

informasi terkait kebencanaan, serta masih terbatasnya  komunikasi dan koordinasi dengan 

BPBD dan para pemangku kepentingan lain terkait kebencanaan.  

Di sisi lain, pelaksanaan kegiatan asesmen tersebut, yang diikuti dengan lokakarya 

penyusunan program kerja di Bandung, juga telah berhasil membentuk jembatan antara 

perguruan tinggi dan BPBD/PEMDA/LSM setempat, yang disambut sangat baik oleh 

semua pihak. Selain itu, telah dideklarasikan pembentukan Forum PT-PRB Provinsi di 

Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku Utara, serta Forum PT-Indonesia Timur, yang 

merupakan langkah yang sangat baik untuk mendukung upaya keterlibatan PT pada PRB 

ke depan.  

Forum PT-PRB nasional diharapkan dapat berperan dalam penguatan kapasitas FPT-PRB 

di provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua 

Barat untuk pengurangan risiko bencana dalam kerangka Program Technical Assisstance 

And Training Teams (TATTs), sehingga perguruan-perguruan tinggi di berbagai daerah 

tersebut dapat terlibat aktif dan berkontribusi positif dalam upaya-upaya Pengurangan 

Risiko Bencana di daerahnya, melalui penerapan program Tridharma perguruan tinggi 

masing-masing. 
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ABSTRAK 

Pengurangan risiko bencana (selanjutnya disingkat PRB) yang mengadopsi Kerangka Aksi 

Hyogo (HFA, Hyogo Framework for Action) dalam implementasinya memerlukan 

pengintegraskanya dengan tujuan pembangunan Millennium (MDGs) dan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDG’s), khususnya dalam memberantas kemiskinan.  Bencana 

yang lebih besar menimbulkan kerugian yang menyebabkan sulitnya pemberantasan 

kemiskinan adalah bencana hidrometeorologi yang berdampak terhadap sektor pertanian, 

karena terganggunya sistem usaha tani yang diakibatkan oleh kejadian bencana dapat 

mengakibatkan meningkatnya tingkat kemiskinan.  Hal tersebut membawa kepada 

pertanyaan apakah para stakeholder PRB di tingkat pusat dan daerah telah memiliki 

kesiapan dan komitmen untuk mengintegrasikan PRB dengan dalam perencanaan 

pembangunan reguler sector pertanian di wilayahnya. Berdasarkan hasil kajian yang 

meliputi data primer (wawancana dan FGD) dan sekunder (laporan dan dokumentasi 

terkait), menunjukkan bahwa secara umum kegiatan penanggulangan bencana lebih banyak 

dilakukan sebagai respons terhadap adanya kejadian bencana yang ada. Kondisi ini 

menyebabkan kurang siapnya daerah dalam mengantisipasi dampak dari kejadian bencana 

tersebut di sektor pertanian. Lebih lanjut hasil kajian menemukan beberapa temuan penting 

yaitu: 1) penanggulangan bencana sektor pertanian belum menjadi salah satu program 

prioritas daerah, 2) PRB sektor pertanian belum terintegrasi secara terpadu dalam 

pembangunan regular, 3) diyakini bahwa bencana dapat mengakibatkan kerugian dan 

keusakan sektor pertanian yang berdampak kepada peningkatan kemiskinan, namun 4) 

belum terpikirkan oleh pengelola PB daerah akan perlunya menilai gangguan bencana sektor 

pertanian terhadap peningkatan kemiskinan dan keberhasilan pembangunan, khususnya 

dalam pencapaian tujuan pembangunan, sehingga 5) belum memiliki gambaran urgensi 

PRB, apalagi urgensi pengintegrasiannya dalam pembangunan, 6) perencanaan 

pembangunan belum mengakomodir apalagi mengintegrasikan PRB sektor pertanian dalam 

program regular, 7) belum dilakukan valuasi social ekonomi dari investasi  daerah dengan 

memasukkan aspek risiko bencana di dalamnya,  8) demikian pula selama ini belum ada 

perhitungan dampak bencana terutama bencana yang mengakibatkan kerugian dan 

kerusakan sektor pertanian, terhadap gangguan pencapaian MDGs maupun prediksi 

gangguan terhadap SDGs kelak. 

Key words: Pengintegrasian, Pengurangan Risiko Bencana Sektor Pertanian, MDGs, SDGs 

PENDAHULUAN 

Bencana mengakibatkan kerugian dan kerusakan di berbagai bidang.  Dalam jangka menengah dan 

jangka panjang, bencana juga mengakibatkan meningkatnya kemisikinan karena kerusakan, 

kerugian dan kehilangan kesempatan ekonomi.  Bencana banjir misalnya, menyebabkan petani 

kehilangan lahan dan atau gagal panen, yang akhirnya berpotensi untuk menimbulkan kemiskinan.  

Demikian juga dengan kekeringan, menyebabkan petani tidak dapat menanam karena kekurangn 

air dan atau tanaman menjadi puso.  Di bidang perikanan, bencana rob menyebabkan nelayan 

gagal melaut, sementara itu kerusakan pantai dan terumbu karang dapat mengakibatkan 

menurunnya hasil tangkapan.  Demikian juga dengan gunung meletus dan gempa secara umum 

dapat mengakibatkan rusaknya sarana perekonomian dan infrastruktur.  

Upaya pemerintah untuk mengurangi akibat dari kejadian bencana telah dilakukan, namun belum 

berjalan secara optimal.  Walaupun pengurangan risiko bencana (PRB) dengan mengadopsi 

Kerangka Aksi Hyogo (HFA, Hyogo Framework for Action) berakhir pada 2015, namun 
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implementasi HFA belum tuntas, terutama dalam hal yang berkaitan dengan regulasi yang 

mempertimbangkan aspek kebencanaan.  Pada tingkat internasional, sudah dirasakan kebutuhan 

baru untuk mengintegrasikan HFA dengan tujuan pembangunan Millennium (MDGs) dan tujuan 

pembangunan berkelanjutan (SDG’s), yang  diangkat dalam pertemuan dunia di  Sendai pada 

tahun 2015 dan melahirkan SF-DRR (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction).  

Permasalahan yang timbul kemudian adalah dengan adanya kesepakatan yang telah dirumuskan 

dalam SDG tersebut, apakah para stakeholder PRB (khususnya pemerintah) dapat mengikuti dan 

memenuhi tuntutan tersebut. 

Sampai saat ini upaya pengurangan risiko bencana sektor pertanian masih belum optimal, program 

yang ada masih bersifat parsial di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L).  Di lain pihak kerugian 

yang ditimbulkan di sektor pertanian di berbagai pengalaman kejadian bencana cukup signifikan.  

Mengingat pentingnya dalam mengurangi akibat kerugian akibat bencana di sektor pertanian, 

dalam kajian ini akan dilakukan evaluasi program terkait pengurangan risiko bencana yang terjadi 

di beberapa wilayah di Indonesia. 

TUJUAN 

Berdasarkan latar belakang, secara umum penelitian ini bertujuan melakukan ekslorasi dan 

evaluasi program pengurangan risiko bencana sektor pertanian.  Adapun tujuan khususnya adalah: 

1)  Mengelaborasi persepsi para pengelola penanggulangan bencana di tingkat kabupaten dan 

propinsi terkait penanganan risiko bencana sektor pertanian, 2) Mengidentifikasi prediksi kendala 

dalam implementasi program pengurangan risiko bencana sektor pertanian, dan 3) Merumuskan 

rekomendasi program pengurangan risiko bencana sektor pertanian. 

METODE 

 

Disain dan Lokasi. Penelitian deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan secara cross sectional 

(satu satuan waktu). Penelitian  dilaksanakan di Kab Karo Provinsi Sumatera Utara (Erupsi Gn 

SInabung), di Jawa Barat (Kekeringan di Kabupaten Indramayu) dan  Provinsi Riau (kasus 

kebakaran lahan dan hutan), dan Sulawesi tenggaran (lahan eks pertambangan di Kabupaten 

Bombana). Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan alasan menggambarkan 

keragaman jenis bencana dalam kaitannya dengan kemiskinan dan pengelolaan sumberdaya alam.  

Jenis Data. Data yang digunakan adalah data sekunder data primer. Data sekunder diperoleh dari 

instansi pemerintah setempat seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dan instansi 

terkait. Data sekunder berupa data-data terkait bencana alam, kemiskinan, dan upaya-upaya yang 

dilakukan untuk menanggulangi resiko bencana yang terjadi. Sedangkan data primer diperoleh dari 

hasil wawancara mendalam dengan para stakeholder dan FGD baik dari pemerintah maupun 

masyarakat setempat. Data primer berupa data tentang persepsi dan kesiapan para stakeholder 

terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan penanggulangan kemiskinan dan 

pengelolaan lahan.  

Metode Pengumpulan data.Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam 

dan diskusi pakar kebencanaan terkait memetakan indikator PRB sesuai data, informasi yang 

terkumpul dari hasil wawancara dan hasil tinjauan literatur dan desk study; mengelaborasi persepsi 

para pengelola penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten terkait program 

pengurangan risiko bencana di sektor pertanian berdasarkan data hasil wawancara dan focus group 

discussion. Penelitian ini menggunakan disain cross sectional, deskriptif dan kualitatif.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Peran Ideal PRB Sektor Pertanian 

Disaster risk reduction is the concept and practice of reducing disaster risks through systematic 

efforts to analyse and reduce the causal factors of disasters.  Di antaranya adalah pengurangan 
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dari terdedah hazard, memperkecil kerentanan manusia dan properti, mengelolaan lahan dan 

lingkungan secara bijaksana, meningkatkan “preparadeness, dan early warning for adverse 

events” (UNISDR, 2016a).   

PRB telah dinyatakan oleh PBB sejak tahun 1990an sebagai dekade internasioanl PRB.  Namun 

masih belum sepenuhnya mengimplemantasikannya. Dalam HFA di Jepang tahun 2005, PRB telah 

dirumuskan kerangka konsep strategi dan prosedur dalam implementasi PRB.  Pentingnya PRB 

mulai disadari dengan bergesernya paradikma ke arah kesadaran bahwa bencana tidak perlu 

terjadi, karena setiap peristiwa alam yang merugikan hanya akan menjadi bencana bagi orang-

orang yang rentan.  Kerentanan tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik.  

Seperti yang dikatakan oleh Kofi Annan, mantan Sekjen PBB, yaitu “We must, above all, shift 

from a culture of reaction to a culture of prevention.  Prevention is not only more humane than 

cure; it is also much cheaper”. Dalam FHA dirumuskan beberapa tahap untuk diimplementasikan 

dalam PRB: 

1. Memastikan bahwa DRR dijadikan prioritas lokal dan nasional dengan dasar kelembagaan 

yang kuat untuk mengimplementasikannya 

2. Melakukan indentifikasi, penilaian, dan pemantauan risiko bencana serta 

meningkatkanperingatan dini 

3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pengetahuan untuk membangun budaya 

keselamatan dan kelentingan di semua tingkatan 

4. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar 

5. Memperkuat kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif di semua tingkatan. 

PRB meliputi disiplin ilmu seperti manajemen bencana, mitigasi bencana, dan kesiapsiagaan 

bencana. DRR juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan (Rottach, 2016; UNISDR, 

2016b).    

Salah satu sasaran dalam MDG maupun SDG adalah memberantas kemiskinan.  Artinya 

pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dan jangan malah  menyebabkan 

masyarakat menjadi sengsara, baik dikarenakan pembangunan tersebut tidak mempertimbangkan 

aspek kebencanaan, maupun pembangunan itu sendiri yang justru menyebabkan kejadian bencana. 

Walaupun di negara maju “End of poverty” merupakan prioritas ke-14, namun di negara 

berkembang termasuk Indonesia, pengentasan kemiskinan masih menjadi prioritas pertama.  

Sedangkan pioritas pertama untuk negara maju adalah bagaimana menyikapi tantangan adanya 

perubahan iklim serta bagaimana dampaknya ke depan (Bappenas, 2010; Osborn et. al. 2015; UN, 

2015).    

Keterkaitan PRB dengan pengentasan kemiskinan, idealnya dalam PRB memasukkan  aturan 

terkait kegiatan pencegahan, yaitu berupa legislasi baik di tingkat nasional maupun daerah untuk 

melindungi penduduk yang terkena bencana menjadi jatuh miskin.  Seperti misalnya legislasi 

terhadap hutan lindung sebagai sumber air pertanian, legislasi pembuangan limbah industri yang 

dapat mengganggu wilayah pertanian dan perikanan, legislasi yang mewajibkan 

mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam pembangunan infrastruktur, legislasi terkait alih 

fungsi lahan dari pertanian ke perumahan, serta legislasi untuk melindungi pantai dan terumbu 

karang. Dalam kegiatan mitigasi, dilakukan kegiatan pembangunan sistem irigasi bebas banjir, 

pembangunan terkait penyediaan air untuk mengantisipasi kekeringan, mendisain sistem yang 

melindungi nelayan terhadap rob. Sedangkan dalam preparedness mensyaratkan BNPB dan BPBD 

memiliki perencanaan untuk menghadapi bencana, termasuk menyediakan dana siap pakai untuk 

mengantisipasi terjadinya bencana (UNISDR, 2015). 

Terkait dengan bencana sektor pertanian, dalam Project Concern International (2016) 

disebutkan bahwa pertanian merupakan sektor yang paling sensitif terhadap kejadian bencana. 
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Kerentanan petani meningkat dengan tajam ketika terjadi gagal panen, kerusakan tanaman, dan 

kehilangan ternak karena bencana. Untuk itu, hal-hal yang bisa dilakukan untuk DRR sektor 

pertanian adalah sebagai berikut: 

1.  Mengidentifikasi bentuk, frekuensi, dan pemetaan bencana. 

2.  Memilih varietas yang sesuai terhadap kekeringan/banjir/salinitas, varietas cepat panen, dan 

dikombinasikan dengan pemeliharaan ternak 

3.  Meningkatkan sistem budidaya (diversifikasi, intercropping, konservasi lahan) 

4.  Membantu dalam mengembangkan perencanaan kontigensi dalam menghadapi perubahan 

musim, banjir, kekeringan, kelaparan.  

5.  Memperkenalkan pengelolaan paska panen (penyimpanan, pengolahan hasil, rantai pemasaran) 

6.  Mendorong mengembangan tata kelola air 

7.  Melakukan penilain peran lembaga yang bertanggungjawab di bidang pertanian, peternakan, 

perikanan, kehutanan dalam hal kesiapsiagaan bencana dan kaitannya dengan lembaga yang 

relevan lainnya. 

8.  Melakukan pelatihan dalam hal mengembangkan sarana-prasarana untuk pengukuran untuk 

kebutuhn lahan pembibitan, men-cek bendungan, penangkal angin, penangkal api, fasilitas 

penyimpanan, kontrol erosi, sistem drainase, persediaan bibit, persedian makanan ternak, 

kelentingan terhadap kekeringan dan pengembangan mekanisme tradisional untuk 

mengatasinya. 

9.  Membantu petani terhadap "risk sharing" and “transfer instrument", seperti asuransi, 

kompensasi dan dan dana bencana, mikro kredit dan cash transfers. 

10. Memperkenalkan diserfikisasi dalam mata pencaharian.  

11. Mendiseminasikan dan mendemonstrasikan pengalaman DRR untuk meningkatkan kelentingan 

terhadap sistem pertanian yang telah ada. 

2. Pengelolaan Kebencanaan terkait  Pertanian di Daerah  

Sesuai dengan amanat UU bahwa dalam kondisi tidak terjadi bencana, dilakukan pemaduan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan perencanaan pembangunan (UU No 24 Tahun 

2007, Pasal 35 d). Terkait dengan legislasi Program Pengurangan Risiko Bencana di Sektor 

Pertanian, di tingkat pusat legislasi sudah dilakukan koordinasi dalam penyusunan perundangan 

yang dikoordinir oleh Bappenas dan BNPB, memasukkan aspek kebencanan dalam peraturan 

perundangan terkait pelaksanaan pembangunan. di tingkat daerah, dari hasil studi di beberapa 

daerah yang menjadi sampel penelitian didapati bahwa legislasi secara umum dialamatkan dalam 

rangka merespon kejadian bencana. Ke depan, pertimbangan faktor kebencanaan dalam 

pembangjnan sektor pertanian perlu dioptimalkan meliputi aspek budidaya, risk sharing, dan 

pengelolaan paska panen.Dalam hal pendanaan penurunan risiko pada saat belum terjadi bencana, 

di tingkat pusat sudah dilakukan pemetaan daerah rawan bencana sehingga dapat memperkirakan 

anggaran yang diperlukan untuk mengurangi dampak jika terjadi bencana, termasuk bencana 

sektor pertanian.   

Peristiwa bencana alam tidak hanya berdampak pada jatuhnya korban jiwa, kerusakan infrastruktur 

tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, bila penanggulangan bencana di sektor 

tersebut tidak dilakukan secara kuat terstruktur maka akan mengancam ketahanan pangan.Salah 

satu komoditas pertanian yang rawan mengalami kerusakan dan kerugian akibat bencana adalah 

tanaman padi.   
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Selama periode 2010-2014 luasan kerusakan tanaman padi akibat kekeringan berfluktuatif, namun 

cenderung tinggi pada 2014. Untuk wilayah Pulau Jawa, Sulawesi dan NTB, kerusakan tanaman 

padi akibat kekeringan banyak terjadi pada tahun 2011-2012. Sedangkan untuk wilayah Sumatera, 

kerusakan tanaman padi akibat kekeringan lebih banyak terjadi di tahun 2014. 

Luas Kerusakan Tanaman Padi Akibat Banjir dan Kekeringan (Nasional 2010 – 2014) 

 

Sumber: http://dibi.bnpb.go.id/  

Selama periode 2010-2014 luasan kerusakan tanaman padi lebih banyak diakibatkan oleh bencana 

banjir, demikian halnya untuk puso/gagal panen yang juga lebih banyak diakibatkan oleh banjir. 

Pada tahun 2013, terjadi peningkatan curah hujan yang cukup besar. Pada tahun 2014, kerusakan 

tanaman padi akibat kekeringan mengalami peningkatan diakibatkan adanya fenomena El-Nino. 

Di tingkat daerah, hampir semua pengelola kebencanaan di lokasi kajian kurang mempesiapkan 

pengelolaan kebencanan dengan baik, selain keterbatasan dana yang tersedia di daerah, juga 

keterbatasan kapasitas untuk dapat menghitung risiko bencana dan juga dalam identifikasi daerah 

rawan bencana. Demikian juga dengan upaya untuk membuat penduduk tahan terhadap akibat 

bencana dan bagaimana skema pembiayaannya, masih belum terlihat dalam penganggaran maupun 

dalam rencana aksi.  

Kegiatan yang sudah dilakukan di daerah secara umum berupa kegiatan pada waktu telah terjadi 

bencana walaupun secara umum jumlahnya masih belum mencukupi,penyediaan dana untuk 

tanggap darurat sebagian dimasukkan dalam dana tidak terduga.  Sedangkan dana untuk recovery 

dan reconstruction secara umum masih dianggarkan di tingkat sektoral.  Sedangkan kekurangan 

dana untuk kegiatan ini diharapkan dapat ditanggulangi oleh tingkat Pusat.  Berdasarkan hasil 

kajian Pusat Studi Bencana IPB kerugian akibat bencana alam di sektor pertanian pada kejadian 

bencana erupsi Gunung Kelud dan Gunung Sinabung, serta banjir di beberapa Kabupaten di Jawa 

Barat disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1.  Kerugian akibat bencana alam di Sektor Pertanian (Sumber: Kajian PSB IPB) 

No Bencana Kab Luas dampak pada 

lahan pertanian (Ha) 

Kerugian 

(Rp) 

1 Erupsi Gn Kelud Kediri 7,600 453,623,909,500 

2 Erupsi Gn Sinabung Karo 45,751 385,656,647,666 

3 Banjir Bekasi 23,128 197,511,568,128 

4 Banjir Karawang 25,075 143,660,202,862 

5 Banjir Purwakarta 107.4 968,029,440 
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6 Banjir Subang 16,215 340,561,600,960 

Dampak bencana pada masyarakat pertanian berupa gagalnya panen dan rusaknya sarana 

usahatani, selain mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan 

pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak pada terjadinya kekurangan pangan. Akibat 

terjadinya bencana, sebagian sarana dan prasarana pendukung kegiatan usaha di bidang pertanian 

tidak berfungsi secara optimal.  

Hasil pengumpulan data melalui FGD maupun wawancara individu di empat wilayah kajian yang 

mewakili empat jenis bencana (kebakaran lahan dan hutan dan bencana asap di Provinsi Riau, 

erupsi Gn Sinabung yang berkepanjangan di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, bencana 

terkait eks wilayah reklamasi tambang di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara, dan 

kekeringan di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) menunjukkan beberapa temuan penting.  

Pertama, penanggulangan bencana masih belum menjadi sector pembangunan yang mendapat 

perhatian dalam perencanaan dan alokasi pendanaannya. Apalagi dengan upaya pengurangan 

risiko bencana, dimana bahkan banyak dari pengelola kebencanaan di pemerintahan daerah belum 

memahami dan menguasai urgensi dan implementasinya. Sehingga belum mengembangkan aksi 

prioritas yang perlu dilakukan, kebutuhan peningkatan SDM pelaksananya, dan terlebih lagi hal 

tersebut menyebabkan para pengelola tidak memiliki dasar untuk melakukan advokasi yang 

memadai kepada badan perencana pembangunan daerah agar aksi prioritas PRB masuk dalam 

perencanaan dan memperoleh skema penganggarannya. 

Kedua, belum optimalnya penguasaan mengenai tujuan dan lingkup PRB menyebabkan tidak 

terbukanya pertimbangan pertimbangan dan atau upaya terobosan pengintegrasian PRB dalam 

berbagai pembangunan regular. Dengan demikian pengintegrasian PRB dengan Pencapaian MDGs 

masih jauh terimplementasikan. Demikian halnya prediksi pemaduannya dengan Pencapaian SDGs 

yang memiliki indicator yang lebih detil dan lebih banyak.  

Ketiga, pengintegrasian PRB dalam pembangunan regular untuk mendukung tercapainya tujuan 

pembangunan dapat meningkatkan efisiensi sumberdaya yang digunakan untuk pelaksanaan 

pembangunan. Hal tersebut dapat menghindari alas an klasik bahwa keterbatasan anggaran 

pembangunan daerah menyebabkan kecilnya prosentasi dana penanggulangan bencana, termasuk 

di dalamnya untuk PRB. 

Berdasarkan temuan, maka Kerangka Sendai untuk PRB sangat relevan menjadi aksi prioritas yang 

dilakukan pra pengelola kebencanaan di daerah.  Sebagai contoh nya adalah aksi prioritas 

PRBdalam konteks kemiskinan dan lingkungan, yaitu agenda prioritas 3: Menanamkan investasi 

dalam ketangguhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan (uraian lengkap terlampir). Untuk 

melaksanakan aksi tersebut dibutuhkan upaya yang terarah dan terpadu pada bidang-bidang 

pembangunan kunci, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, air, pengelolaan ekosistem, 

perumahan, warisan budaya, kesadaran masyarakat, mekanisme-mekanisme keuangan dan 

pengalihan risiko. 

Beberapa potret bencana di sektor pertanian seperti kerusakan lahan akibat banjir dan tanah 

longsor, kerusakan lahan dan hutan akibat bencana kebakaran, sawah yang menyebabkan gagal 

panen akibat bencana kekeringan, serta bencana alam lainnya akan berdampak terhadap gangguan 

individu-keluarga-masyarakat serta pemerintah. 

Dalam kondisi terjadi bencana, menyebabkan pengeluaran pemerintah meningkat sementara 

penerimaan menurun sehingga menyebabkan Gov. Expenditure ke Gov. Revenue. Hal ini akan 

terjadi defisit anggaran (defisit anggaran semakin bertambah) yang dapat menaikkan suku bunga 

sehingga investasi swasta semakin menurun.  Selanjutnya bisnis/sektor rill semakin kurang 

berkembang dapat meningkatkan pengangguran sehingga berpotensi meningkatkan kemiskinan 

dan memperlebar kesenjangan dengan daerah-daerah tanpa bencana alam. Tantangan dampak 

bencana sektor pertanian juga dipengaruhi oleh existing condition berikut. 
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1. Belum adanya Peraturan Presiden  dalam Penetapan Status dan Tingkatan Bencana. Oleh 

karena itu, dibutuhkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan status dan tingkatan 

bencana yang diatur dengan Peraturan Presiden (PP), serta Draft PP atau Raperpres 

Penetapan Status dan Tingkatan bencana yang sudah dibahas lintas sektor dan lembaga 

non-pemerintah sejak tahun 2009 hingga sekarang namun ada kesepakatan. 

2. Belum Siapnya Desain dan Implementasi Rehabilitasi 

a. Perbaikan ekositem daerah bencana 

b. Perbaikan sarana dan prasarana pertanian 

c. Pemulihan kegiatan penyuluhan dan pelatihan 

d. Pemulihan fungsi kelembagaan tani dan pedesaan 

e. Pemberian bantuan sarana produksi (benih/bibit, pupuk, pestisida/vaksin dan obat-

obatan ternak, serta alat mesin pertanian) 

3. Belum Siapnya Desain dan Implementasi Rekonstruksinya 

a. Pembangunan kembali sarana dan prasarana pertanian 

b. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat petani 

c. Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan pertanian yang lebih 

baik dan tahan bencana  

d. Peningkatan fungsi pelayanan publik 

e. Penigkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia 

usaha dan masyarakat 

f. Peningkatan pelayanan utama kegiatan pertanian dalam masyarakat 

3. Komitmen upaya PRB di Sektor Pertanian 

Dalam kaitannya dengan komitmen tahadap kesepakatan yang tertuang dalam MGD’s dan SDG’s, 

Indonesia telah memperlihatkan komitmen global dalam upaya PRB sebagai bagian dari 

implementasi kerangka aksi Hyugo 2005-2015. Pemerintah melalui BNPB juga sudah menyusun 

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB) yang merupakan program pemerintah 

lintas sektor yang diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN).  Dalam Renas PB diatur masing-masing peran kementrian sehinga masing-masing 

kementrian wajib menyusun renstra yang berperspektif pengurangan risiko bencana. Sistem 

penanggulangan bencana di Indonesia saat ini dibangun atas lima pilar, berupa subsistem legislasi, 

perancanan, kelembagan, pendanaan, dan pengembangan kapasitas (BNPB, 2010a).  Namun 

demikian, secara umum daerah terlihat belum siap untuk mengimplementasikan pengintegrasian 

antara PRB dengan MDG dan SDG.  Kendalanya, (1) kinerja aparat dan kelembagaan 

penanggulangan bencana belum memadai, (2) kesadaran terhadap risiko bencana, dan pemahaman 

terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih rendah.  

Bencana pangan harus segera disikapi secara bersama karena memberikan kerugian secara 

luas tidak hanya bagi petani, namun juga masyarakat miskin, industri, serta pemerintah 

Indonesia. Hal lain juga karena bencana pangan dapat hadir tanpa diketahui oleh karena 
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tidak akuratnya data komoditas pangan di Indonesia yang menyebabkan bencana pangan 

dan shortage komoditas pangan sukar untuk diketahui dan dideteksi.  

Seringkali kepedulian terhadap bencana muncul setelah adanya kejadian bencana itu sendiri.  

Sebagai contoh dengan adanya kejaian bencana Sinabung dibentuk BPBD Kabupatn Karo, serta 

dilakukan MOU antara PWI Cabang Provinsi Sumatera Utara dengan BPBD Provinsi Sumatera 

Utara tentang Pengurangan risiko Bencana di provinsi Sumatera Utara. Kegiatan yang akan 

dilakukan antara lain:  

1. penyebarluasan kepada publik informasi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, 

2. penyelengaaraan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan menulis informasi terkait 

bencana dan atau pelatihan bentuk lain, dan  

3. penyelenggaraan penelitian bersama terkait upaya pengurangan risiko bencana. 

Demikian juga dengan kejadian bencana kebakaran lahan dan hutan (Karlahut) di Riau yang terjadi 

secara berulang dan berkebanjangan sehinga menyengsarakan masyarakat.  Setelah kejadian 

bencana dilakukan perencanaan dalam rangka mengatasi kejadian karlahut, seperti misalnya (i) 

keterbatasan kondisi alam adalah pengembangan EWS, peat water management pada lahan 

gambut, perlindungan kubah-kubah gambut, penggunaan helikopter pendukung operasi 

pemadaman pada aeral sulit dijangkau; (ii) permasalahan sosial ekonomi adalah melakukan 

sosialisasi pembukaan lahan tanpa bakar, mengembangkan coorporate social responsibility, 

mendorong tumbuh dan berkembangnya mata pencaharian non kperkebunan sawit, meningkatkan 

kesadaran masyarakat melalui program community development akan pentingnya melindungi 

hutan dari bahasa kebakaran, (iii) pemasalahan manajemen adalah dengan meningkatkan sinergi 

dan keterpaduan program dan kegiatan pengendalian karlahut, meningkatkan pengawasan dan 

penegakan hukum, dan meningkatkan kordinasi antar instansi yang terlibat dalam pengendalian 

karhutla.  Hal yang sama juga terjadi dalam menghadapi bencana kekeringan di Indramayu. 

Kesadaran terhadap kondisi wilayah rawan bencana kekeringan dan banjir sudah ada, namun 

dalam menghadapi bencana kekeringan tahun 2015 tetap masih berat untuk diatasi sendiri oleh 

pemrntah daerah, sehingga memerlukan bantuan dari pihak pemerimntah pusat. Perencanaan untuk 

menghadapi terjadinya bencana ke depan telah dilakukan melalui berbagai kegaiatan seperti 

penyusunan peta rawan bencana, piloting desa tangguh, dan kegiatan lainnya untuk mengurangi 

risiko jika terjadi bencana ke depan.  Namun pengintegrasian PRB dengan rencana pembangunan 

masih belum dilakukan secara optimal.   

Untuk itu ke depan dalam rangka untuk mengurangi risiko kerusakan dan kerugian sebagai 

akibat dari dampak bencana, perlu upaya PRB di sektor pertanian yang dilakukan pada 

saat tidak terjadi bencana, diantaranya dengan melakukan hal-hal berikut. 

1. Melakukan pemetaan bencna sektor pertanian yang disebabkan oleh erupsi gunung api, 

banjir, kekeringan, dan hama penyakit tanaman dan ternak. 

2. Mendorong lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian untuk menghaslkan 

varietas tanaman yang tahan terhadap kekeringan/banjir/salinitas, varietas tanaman pangan 

yang cepat panen, sistem pertanian terpadu (pertanian, peternakan, dan perikanan) dan 

tahan terhadap kondisi kitris (banjir dan kekeringan).  

3. Mendorong pemerintah daerah yang menurut hasil pemetaan bencana berisiko sedang 

sampai dengan tinggi untuk mengimplementasikan hasil penelitian terkait dengan varietas, 

pengembangan tata kelola air, dan sistem budidaya yang ramah terhadap kondisi kritis. 

4. Mengembangkan perencanaan kontigensi dalam menghadapi perubahan musim, banjir, 

kekeringan, kelaparan, serta mensosialisasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, 

termasuk memperkenalkan pengelolaan paska panen (penyimpanan, pengolahan hasil, 

rantai pemasaran) 
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5. Penguatan kelembagaan, yaitu koordinasi peran lembaga yang bertanggungjawab di 

bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan dalam hal kesiapsiagaan bencana 

sektor pertanian dan kaitannya dengan lembaga yang relevan lainnya. 

6. Melakukan pelatihan dalam hal mengembangkan sarana-prasarana yang tepat sesuai 

dengan yang dibutuhkan dalam usaha tani, seperti persediaan bibit dan kebutuhan lahan 

pembibitan, teknik penangkal angin, penangkal api, fasilitas penyimpanan hasil produksi, 

kontrol terhadap kemungkinan terjadinya erosi, sistem drainase, penyediaan makanan 

ternak, kelentingan terhadap kekeringan dan pengembangan mekanisme tradisional untuk 

mengatasinya. 

7. Memperkenalkan dan membantu petani dalam melakukan "risk sharing and transfer 

instrument", seperti asuransi, kompensasi dan dan dana bencana, kredit micro dan cash 

transfers; diverfikasi dalam mata pencaharian.  

8. Mendiseminasikan dan mendemonstrasikan pengalaman DRR untuk meningkatkan 

kelentingan terhadap sistem pertanian yang telah ada. 

Dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan, semua pihak dapat terlibat, baik 

itulembaga maupun individu. Untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan integrasi antara 

dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi, sehingga perlu peningkatan kapasitas manusianya, 

kesiapan pasar, dan pemerintah (BNPB, 2010b; Ek & Carlsson, 2012; ISDR, 2005).Secara lengkap 

hasil yang diharapkan dalam kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana 2015-2030 

adalah pengurangan secara signifikan risiko dan kerugian akibat bencana dengan cara : (1) 

mencegah timbulnya bencana dan mengurangi risiko jika terjadi bencana, (2) mencegah dan 

menurunkan keterpaparan dan kerentanan, meningkatkan resiliensi melalui peningkatan 

kesiapsiagaan, tanggapan, dan pemulihan (BNPB, 2015). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Elaborasi berbagai data menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1) penanggulangan bencana 

sektor pertanian belum menjadi salah satu program prioritas daerah, 2) PRB sektor pertanian 

belum terintegrasi secara terpadu dalam pembangunan regular, 3) diyakini bahwa bencana dapat 

mengakibatkan kerugian dan keusakan sektor pertanian yang berdampak kepada peningkatan 

kemiskinan, namun 4) belum terpikirkan oleh pengelola PB daerah akan perlunya menilai 

gangguan bencana sektor pertanian terhadap peningkatan kemiskinan dan keberhasilan 

pembangunan, khususnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, sehingga 5) belum memiliki 

gambaran urgensi PRB, apalagi urgensi pengintegrasiannya dalam pembangunan, 6) perencanaan 

pembangunan belum mengakomodir apalagi mengintegrasikan PRB sektor pertanian dalam 

program regular, 7) belum dilakukan valuasi social ekonomi dari investasi  daerah dengan 

memasukkan disaster risk di dalamnya,  8) demikian pula selama ini belum ada perhitungan 

dampak bencana terutama bencana yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan sektor pertanian, 

terhadap gangguan pencapaian MDGs maupun prediksi gangguan terhadap SDGs.  

 

Saran 

Kajian ini menghasilkan catatan pentingnya upaya pembangunan kapasitas pengelola PB di 

daerah, terutama terkait dengan mengintegrasikan PRB dalam pembanunan regular. Peningkatan 

kapasitas stakeholder tekait pengintegrasian PRB terutama bencana yang dapat mengakibatkan 

kerugian dan kerusakan di sekor pertanian. Perhitungan nilai kerugian dan kerusakan terutama di 

sektor pertanian agar mudah dalam memberikan konpensasi serta membantu dalam perhitungan 

premi asuransi.  
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