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Pendekatan geografis dalam kajian bencana

• Spatial Approach
• Setiap macam bencana alam menempati lokasi yang berbeda

• Banjir terjadi di dataran alluvial, longsor terjadi pada wilayah
pegunungan, tsunami terjadi di sekitar garis pantai yang menghadap
samudera

• Temporal Approach
• Kejadian bencana alam bersifat siklik / berulang menurut waktu

• Erupsi Gunungapi Merapi terjadi setiap +10 tahun, banjir besar terjadi
setiap + 20 tahun

• Regional Complex Approach
• Suatu wilayah dapat saja terkena dampak akibat kejadian di 

wilayah lain di sekitarnya
• Dataran rendah Bantul terlanda gempabumi yang bersumber di daerah

Gunungkidul



Bencana

• Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis
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Manajemen (Penanggulangan) Bencana

• Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan
pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan
rekonstruksi

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana



BENCANA

Faktor Alam

Faktor Nonalam

Faktor Manusia

Gempabumi, tsunami, 
banjir,erupsi gunungapi, 

longsor, angin ribut, hama, 
Wabah penyakit, 

kejadian antariksa.

Kebakaran hutan/lahan,
kecelakaan transportasi,

kegagalan teknologi,
pencemaran lingkungan

Kerusuhan sosial. konflik,
teror, dll.



Ancaman Bencana melekat pada suatu lokasi (wilayah)

• Wilayah dapat berkonotasi fisik dan non fisik

• Setiap wilayah mempunyai tipe ancaman yang berbeda

• Ancaman bencana tidak dapat dikurangi atau dihilangkan

• Perilaku masyarakat dalam membangun kehidupan yang perlu
ditata  hakekat pengelolaan risiko bencana



Letusan gunungapi Tsunami 

Tanah Longsor

Gempa bumi

Angin ribut 

BanjirKekeringan
Kebakaran hutan

Longsor 



Langkah pertama dalam pengelolaan bencana
mengenali perwatakan bencana

 Dimana lokasinya?

 Kapan waktu datangnya?

 Berapa sering kejadiannya?

 Berapa lama berlangsungnya?

 Berapa dahsyat (magnitude) kejadiannya?

 Mungkinkah ditanggulangi?

 Mungkinkah dihindari?

 Bagaimana bentuk akibatnya?

 Siapa dan apa saja yang akan terkena?

Setiap tipe ancaman bencana punya perwatakan dan perilaku yang khas!



Pemahaman Wilayah (Kerawanan)

• Kondisi Fisik
• Bencana geofisik dan hidrometeorologis

• Kondisi non-fisik
• Bencana wabah dan hama penyakit

• Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
• Bencana sosial dan konflik

• Kondisi Infrastruktur Wilayah
• Bencana teknologi



Pemahaman Perwatakan dan Perilaku Ancaman
(Bahaya)

 Setelah lokasi dipahami maka pemahaman akan adanya
bahaya adalah tahap selanjutnya:
◦ Periode ulang

◦ Magnitude  luas wilayah, jumlah terdampak, durasi, besarnya
bahaya

 Setiap tipe ancaman mempunyai periode ulang dan
magnitude yang berbeda!



Pemahaman Obyek Berisiko (Kerentanan)

• Masyarakat
• Kepadatan

• Jenis kelamin

• Klasifikasi Umur

• Jenis pekerjaan

 Infrastruktur
 Energi, transportasi, sanitasi, dll

 Lingkungan
 Permukiman, lahan pertanian, lahan rekreasi, dll



Pemahaman Potensi Kerugian/kehilangan (Risiko)

• Benda / barang berharga yang ada di pasar (market goods)
• Rumah, jalan, jembatan, gedung perkantoran, pasar, dll

• Benda / barang berharga yang tidak ada di pasar (non 
market goods)
• Jiwa, rasa kepemilikan, rasa kekhawatiran, kebahagiaan, 

kenyamanan…. dll….



Formula Risiko Bencana (UN ISDR)

 Risiko = (bahaya x Kerentanan) / Kapasitas

 Rumus sederhana, namun susah diterapkan:
◦ Hubungan keterkaitan dan bukan hubungan matematis!

◦ Penilaian bahaya tidak ada standardnya untuk setiap tipe
ancaman

◦ Penilaian kerentanan dan kapasitas belum ada standardnya
 tentu berbeda-beda antar wilayah tergantung kondisi
sosio-ekonomi-kultural masyarakat



Pengurangan Risiko Bencana

• Formula ISDR
• R = (H x V) / C

• R = Risk

• H = Hazard  tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat
dikurangi

• V = Vulnerability

• C = Capacity

• Mendasarkan pada pengertian berbasis formula ISDR 
 pengurangan risiko didasarkan pada peningkatan
Capacity



• Peningkatan Capacity dan pengurangan Vulnerability 
adalah dua usaha yang sebenarnya “sama” 
obyeknya adalah masyarakat

• Formula ISDR sangat bagus dalam memberikan
pengertian/pemahaman bahwa Risiko bencana dapat
dikurangi melalui peningkatan Capacity

• Masyarakat lokal sebagai ujung tombak dalam
pengurangan risiko bencana

Pengurangan Risiko Bencana



• Usaha pengurangan risiko bencana berbasis
masyarakat dapat melalui program-program individu
anggota masyarakat maupun organisasi sosial dan
struktural yang ada di masyarakat

• Social and economical capital adalah dua hal yang 
ada dimasyarakat yang menjadi dasar kuat dalam
usaha pengurangan risiko bencana

Pengurangan Risiko Bencana



Kapasitas masyarakat menghadapi ancaman 
bencana

• Masyarakat yang tinggal di suatu wilayah pasti kenal betul 
dengan karakteristik wilayah tempat tinggalnya

• Perilaku masyarakat dapat saja tidak serasi dengan 
lingkungan tempat tinggalnya karena:
• Desakan ekonomi

• Pengetahuan yang statis dan berdasar apa yand di dengar turun 
temurun

• Kondisi politis yang “memaksa”



• Peningkatan kapasitas masyarakat berbasis pada perilaku yang sudah 
ada melalui pendidikan kebencanaan

• Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui perilaku yang 
sesuai dengan sifat ancaman bencana yang ada

• Peningkatan peran serta masyarakat di dalam perumusan kebijakan 
pengembangan wilayah berbasis pada prinsip pengurangan risiko 
bencana

Kapasitas masyarakat menghadapi ancaman bencana



Opportunity and Thread Concept for Disaster 
Management

• Dalam setiap wilayah di permukaan bumi akan selalu ada
ancaman bencana (Thread)

• Dalam setiap wilayah di permukaan bumi akan selalu ada
resources untuk kehidupan (opportunity)

• Ancaman bencana alam ada yang dapat dikelola (tangible) 
dan tidak dapat dikelola (intangible)



• Tangible disaster dan intangible disaster sangat subyektif
tergantung pada “modal” (social, economical, technological 
capital) masyarakat

• Disaster management is, therefore, how to maximize the 
opportunity and to minimize thread through several efforts 
done by community. 

Opportunity and Thread Concept for Disaster 
Management



Mau Kemana Pengelolaan Risiko Bencana kita???

• Prinsip dasar:
• “Alon-alon” (tahap demi tahap)

• Berbasis teori pengurangan risiko yang dapat diterima oleh
masyarakat

• Meminimalkan (jika mungkin menghilangkan) jumlah
kerugian



• Langkah demi langkah
• Pahami wilayah kita (kondisi fisik dan kondisi sosio-kultural-

ekonomikal masyarakat)

• Pahami perwatakan dan perilaku ancaman bencana yang ada

• Apa dan siapa saja yang rentan terhadap bahaya, apa dan
siapa saja yang prioritas diselamatkan jika terjadi sesuatu

• Merumuskan siapa berbuat apa jika terjadi sesuatu

• Membangun masa depan yang lebih baik pasca bencana



Siklus Pengelolaan Bencana

Pra Bencana Pasca Bencana



Pengelolaan Pra Bencana
Penilaian Risiko (kerawanan, kerentanan, Bahaya, Kapasitas)
Pengurangan Risiko (stategi dan implementasi di masyarakat)

Pengelolaan Pada saat Bencana
Identifikasi wilayah dan korban
Evakuasi korban
Penyelamatan korban

Pengelolaan Pasca Bencana
Relokasi (tempat semula/tempat baru?)
Rekonstruksi (permukiman dan infras. pendukung)
Rehabilitasi (pemulihan kehidupan dan penghidupan) 

Pengelolaan Risiko Bencana

Pengelolaan Bencana Berbasis Penataan

Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat



Pengelolaan Risiko Pada Saat Pra Bencana semua
sektor terlibat!

• Evaluasi Kondisi Wilayah

• Penilaian Besarnya Ancaman

• Identifikasi Elemen Berisiko

• Penilaian Besarnya Risiko

• Perencanaan Pembangunan

• Pelaksanaan Pembangunan

• Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Setiap tahapan selalu melibatkan masyarakat



Pengelolaan Risiko Pada Saat Bencana
 semua sektor terlibat!

• Identifikasi korban dan lokasi korban
• Korban makhluk hidup

• Manusia

• Non manusia

• Korban non makhluk hidup
• Permukiman dan fasilitas pendukung

• Lingkungan dan penghidupan

 Penyelamatan Korban (korban hidup)
 Barak pengungsian

 RS Darurat



Pengelolaan Risiko Pada Saat Bencana 
semua sektor terlibat!

• Evakuasi korban (korban meninggal)
• Korban Manusia

• Korban Non manusia



Pengelolaan Risiko Pada Saat Pasca Bencana
 semua sektor terlibat!

• Relokasi
• Relokasi pada lokasi semula

• Relokasi pada tempat baru

• Rekonstruksi
• Permukiman dan fasilitas pendukung

• Rehabilitasi
• Lingkungan fisik

• Lingkungan sosial

• Penghidupan masyarakat



STRATEGI PENGELOLAAN BENCANA DI INDONESIA



Pengelolaan bencana berbasis zonasi Kawasan Rawan 
Bencana (KRB)

• Zonasi mutlak diperlukan untuk penanggulangan bencana  semua 
aktivitas pembangunan berbasis pada zonasi KRB

• Tidak sertamerta zonasi secara fisik, namun perlu penggabungan 
persepsi masyarakat agar disepakati bersama



Permasalahan ketimpangan persepsi bencana

• Ketimpangan persepsi bencana antara tiga sektor: sektor
keilmuan, sektor birokrasi dan masyarakat.



Pendidikan bencana sebagai alat penyatuan persepsi 
bencana

Shared knowledge for better perception

Equal Job Description 

intelektual

masyarakat

pemerintah

• Lemahnya sinkrosinasi 
pemikiran atau persepsi 
antar sektor 

• Pendidikan bencana sebagai
alat yang tepat untuk
menyatukan persepsi
bencana

• Perlu suatu kegiatan 
penguatan kapasitas 
masyarakat melalui 
pendidikan kebencanaan



Penentuan tugas dan fungsi masing-masing 
elemen

Pusat 
Koordinasi 
Bencana

Keilmuan:

Instansi 
pemerintah 

terkait –
institusi 

akademik

Masyarakat:

Penduduk 
lokal - LSM

Birokrasi:

Pusat -
daerah

Pusat Koordinasi Bencana
dibutuhkan untuk menghindari 
tumpangtindih tugas dan fungsi 

masing-masing sektor. 

Tugas dan peran 
dapat berganti 
sesuai dengan 
tahapan 
penanganan 
bencana



Pengelolaan bencana berbasis Pengembangan Kawasan 
Rawan Bencana

• Pengembangan struktur ekonomi masyarakat

• Pengembangan struktur sosial

• Pengembangan struktur administrasi wilayah

• Pengembangan infrastruktur pelayanan publik

• Pengembangan intrastruktur mitigasi bencana

• Pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan

• dll

Semua sektor pembangunan 
disesuaikan dengan zonasi KRB



• Penanganan sumber bencana

• Penanganan pengungsi

• Penanganan evakuasi

• Penanganan keamanan

• Penanganan logistik

• Penanganan informasi dan analisis

Pengelolaan bencana berbasis Pada Struktur 
Kelembagaan Penanganan Bencana

Sistem komando yang fleksibel pada setiap tahapan



KONDISI KEBENCANAAN 
DI INDONESIA



Letusan gunungapi Tsunami 

Tanah Longsor

Gempa bumi

Angin ribut 

Banjir

Kekeringan
Kebakaran hutan

Longsor 



Badai selalu di luar wilayah Indonesia, tetapi ekor badai

dapat berpengaruh di wilayah Indonesia



TATANAN TEKTONIK WILAYAH INDONESIA

LEMPENG 
SAMUDERA HINDIA LEMPENG INDO AUSTRALIA

LEMPENG EURASIA





PERSEBARAN PUSAT GEMPA
di P. Jawa dan sekitarnya



JAWA

Gunung Merapi

PERTEMUAN
LEMPENG

LEMPENG
INDO AUSTRALIA

LEMPENG
BENUA EURASIA

200-300KM

Samudera Hindia



http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/Indonesia/Maps/map_indonesia_volcanoes.html





Pengertian Mitigasi
• Mitigasi ialah serangkaian upaya untuk mengu-rangi risiko

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemam-puan menghadapi
ancaman bencana (UURI 24/2007 ps. 1).

• Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko ben-cana bagi
masyarakat yang ada pada kawasan rawan bencana
(UURI 24/2007 ps 47 ayat 1).



Mitigasi struktural
(pembangunan fisik)

Mitigasi nonstruktural
(penyadaran & pening-

katan kemampuan
masyarakat

ALAMI:

Konservasi hutan mangrove,

hutan pantai, terumbu karang, 

gumuk pasir.

BUATAN:

Pembangunan rumah aman

gempa, tanggul, pemecah

gelombang, rumah panggung,

dll.

Pendidikan dan pelatihan

Penyuluhan/sosialisasi

Penataan ruang & relokasi

Mitigasi



MITIGASI 

STRUKTURAL





Gumuk pasir menjadi tanggul dan peredam
empasan tsunami



Lahan miring pada perbukitan gunungapi tua

yang ditanami tanaman semusim,

jika hujan akan rawan longsor



Gejala-gejala Awal Longsor

Muncul retakan lengkung memanjang pada lereng/bangunan.
 Terjadi amblesan tanah.
 Terjadi penggembungan pada lereng.
 Air sumur tiba-tiba keruh atau kering karena bergeser.
 Muncul rembesan air lumpur pada lereng.
 Pertumbuhan pohon melengkung dan tiang listrik miring.
 Ada perubahan bangunan rumah (pintu tidak dapat ditutup).
 Terdengar suara gemuruh dari atas lereng disertai getaran.
 Air sungai tiba-tiba keruh dan permukaan air sungai meningkat

(gejala banjir bandang).





Retakan di permukaan
tanah sebagai tanda-
tanda akan longsor

Agar tidak longsor,
retakan tanah 

segera ditimbun
dengan lempung

atau tanah liat
supaya air hujan
tidak masuk ke
dalam tanah.





Genangan air banjir di halaman rumah
setinggi muka air sumur dan juga

setinggi muka air kamar kecil.

Sanitasi lingkungan ?



Rumah panggung sebagai mitigasi struktural untuk 
menghadapi bencana banjir ataupun tsunami



Posisi Sekarang

Adaptasi/Akomodasi

Proteksi dengan
bangunan pantai

(mahal)

Reklamasi/beach 
nourisment

retreat/Relokasi/
Mematuhi garis 
sepadan pantai

Tsunami

Tsunami

Tsunami

Tsunami

Tsunami

1

2

3

4

ANTISIPASI 

kondisi normal

kondisi normal

kondisi normal

kondisi normal

kondisi normal



MITIGASI 

NONSTRUKTURAL



Pendidikan kebencanaan



Gladi lapangan:

Penyiapan lokasi evakuasi



Pemasangan rambu evakuasi



 

Pemasangan rambu evakuasi



Gladi lapangan evakuasi vertikal



Gladi lapangan:
Evakuasi vertikal



Gladi lapangan:
Pertolongan korban bencana



Gladi lapangan:
Evakuasi korban bencana



Gladi lapangan:
Pertolongan korban bencana



Sosialisasi melalui 
Penyebaran Leaflet



LEAFLET BENCANA ALAM TANAH LONGSOR SEBAGAI 
GUIDANCE UNTUK MASYARAKAT





Menggali Kearifan Lokal



BIO-INDIKATOR GEMPABUMI





Terima Kasih


