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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari terjadinya bencana. Berdasarkan 

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang 

Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa bencana adalah 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. 

Pengesahan UU tersebut telah membawa dimensi baru dalam pengelolaan 

bencana di Indonesia. Dimensi baru dalam pengelolaan bencana tersebut yaitu 

masyarakat tidak lagi pasrah dan berdiam diri terhadap bencana, melainkan 

berperan aktif agar risiko dari terjadinya bencana dapat diminimalkan.

Letak geografis Indonesia secara geologis berada pada pertemuan tiga 

lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-

Eurasia yang menyebabkan rawan terhadap terjadinya bencana. Berdasarkan 

kondisi iklimnya, Indonesia berada di daerah dengan iklim tropis yang terdiri dari 

dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang tinggi 

maupun kemarau berkepanjangan juga dapat memicu terjadinya bencana.

Kejadian-kejadian bencana besar yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan 

masyarakat Kota Yogyakarta sadar bahwa bencana adalah bagian yang tidak 

terpisahkan dari kehidupan. 

Dua bencana besar telah melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 

dampak yang dirasakan masyarakat Kota Yogyakarta. Gempabumi tektonik yang 

berpusat di selatan Kabupaten Bantul pada 27 Mei 2006 dengan skala 5,9 SR 

menimbulkan dampak yang sangat besar, kerugian yang dirasakan tidak hanya 

kerugian harta, akan tetapi juga korban jiwa. Erupsi Gunung Merapi pada 26 

Oktober 2010 juga dirasakan dampaknya, bahaya sekunder berupa hujan abu 

vulkanik dan banjir lahar dingin yang menggenangi daerah-daerah di pinggiran 
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tiga sungai besar di Kota Yogyakarta yang berhulu di Merapi. Ketiga sungai besar 

tersebut adalah sungai Code, sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong.

Berbagai macam bencana yang terjadi tidak hanya yang disebabkan oleh 

alam. Kota Yogyakarta yang semakin tahun didatangi penduduk dari berbagai 

wilayah dengan berbagai tujuan menimbulkan tekanan demografis yang juga 

berpotensi untuk menyebabkan terjadinya bencana lain, seperti kebakaran 

permukiman, wabah penyakit, dan konflik sosial. Beberapa permasalahan inilah 

yang menjadikan Kota Yogyakarta memiliki kerawanan bencana, baik bencana 

yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun yang disebabkan oleh 

manusia. Bencana yang terjadi di Kota Yogyakarta dapat menimbulkan korban 

jiwa, kerusakan aset, bahkan kerugian dalam bentuk lain yang cukup besar.

Masyarakat memahami bahwa semestinya pengurangan risiko bencana 

bagian dari arus utama perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. 

Masyarakat menjadi sadar bahwa pembangunan menjadi tidak berarti jika bencana 

tidak dapat ditanggulangi. Ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap 

bencana perlu dibangun untuk menghadapi ancaman bencana yang dapat terjadi 

setiap saat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan 

Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 

Tahun 2011 tentang Relawan Penanggulangan Bencana sebagai instrumen 

regulasi dan kebijakan untuk mengakomodasi PRBBK (Pengurangan Risiko 

Bencana Berbasis Komunitas).

Komunitas yang dimaksudkan dalam upaya pengurangan risiko bencana 

yaitu masyarakat di tingkat kelurahan dan kampung. Masyarakat  atau  komunitas  

adalah  kelompok  orang  yang  hidup  dan saling berinteraksi, yang dapat 

memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua 

kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama. Masyarakat tersebut tinggal 

di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau 

sama-sama telah terkena  bencana, yang pada akhirnya  mempunyai  kekhawatiran 

dan harapan yang sama tentang risiko bencana. Adanya PRBBK ini, masyarakat 

yang berisiko terhadap bencana dilibatkan secara aktif untuk mengkaji, 
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menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk 

mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Kecamatan Kotagede merupakan salahsatu dari 14 kecamatan yang berada 

di Kota Yogyakarta, secara demografis merupakan kecamatan dengan kepadatan 

penduduk yang tinggi. Berdasarkan data Kecamatan Kotagede Dalam Angka 

2015, yang menyebutkan bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Kotagede pada 

pertengahan tahun 2014 yaitu 10.419 jiwa/km2. Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) No. 02 Tahun 2012 mengklasifikasikan 

kepadatan penduduk lebih dari 1.000 jiwa/km2 merupakan kelas kepadatan 

penduduk tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah ini menyebabkan 

rentannya terhadap risiko terjadinya bencana yang menimbulkan korban, bukan 

hanya kerugian secara materiil akan tetapi kemungkinan besar dapat menimbulkan 

korban jiwa. Hal inilah yang menjadi salahsatu faktor kerentanan bencana yang 

ada di Kecamatan Kotagede.

Risiko bencana pada suatu wilayah juga berkaitan dengan ancaman 

bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, di samping faktor 

kerentanan tersebut. Data dari BPBD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa 

Kecamatan Kotagede memiliki angka kejadian bencana yang cukup tinggi pada 

tahun 2015 yaitu sebanyak 11 kali. Data kejadian bencana alam di Kecamatan 

Kotagede pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 (lihat halaman 5), 

sedangkan Peta Kejadian Bencana Alam di Kecamatan Kotagede pada tahun 2015

dapat dilihat pada gambar 1.2 (lihat halaman 6). Kejadian bencana yang paling 

sering terjadi adalah pohon tumbang sebanyak enam kali, dimana angin kencang 

sebagai penyebabnya. Angin kencang terjadi karena perbedaan tekanan yang 

dipengaruhi oleh perbedaan suhu yang berubah secara mendadak dari satu lokasi 

ke lokasi tertentu. Perubahan suhu dan perbedaan tekanan udara menyebabkan 

angin bergerak dari daerah yang bersuhu rendah dengan tekanan udara tinggi 

menuju pada daerah yang memiliki suhu tinggi dengan tekanan udara rendah.

Kecamatan Kotagede memiliki topografi datar-landai dan terdiri dari 

banyak bangunan. Bangunan tersebut terbuat dari material yang mudah menyerap 

panas ketika terpapar sinar matahari, sehingga ketika bersuhu tinggi maka tekanan 
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udaranya rendah, kemudian angin akan bergerak menuju Kecamatan Kotagede

dari daerah-daerah disekitarnya. Perubahan suhu dan tekanan udara secara 

mendadak inilah yang akan menyebabkan angin kencang yang berpotensi menjadi 

ancaman bencana di Kecamatan Kotagede. Banyak wilayah di Kecamatan 

Kotagede yang memiliki pepohonan besar dan sudah tua (rapuh), seperti di area 

Kebun Binatang Gembira Loka sehingga menjadi ancaman terjadi pohon tumbang 

ketika ada angin kencang.

Gambar 1.1 Kejadian Pohon Tumbang di Kebun Binatang Gembira Loka, 
30 Maret 2016 (Sumber : http://www.tempo.co)

Kapasitas atau kemampuan masyarakat di Kecamatan Kotagede dalam 

menghadapi bencana juga perlu dilakukan pengkajian. Kapasitas masyarakat ini 

erat hubungannya dengan upaya untuk mengurangi risiko bencana, yang terdiri 

dari mitigasi, kesiapan dalam menghadapi bencana, dan kemampuan dalam 

bertahan hidup. Usaha mitigasi yang ada di Kecamatan Kotagede misalnya adalah 

membentuk organisasi relawan dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan 

penanggulangan bencana, seperti pembentukan dua Kampung Tangguh Bencana 

(KTB) dan satu Kelurahan Tangguh Bencana yaitu KTB Darakan di Kelurahan 

Prenggan, KTB Rejowinangun di Kelurahan Rejowinangun, dan Kelurahan 

Tangguh Purbayan.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kapasitas Masyarakat 
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Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kecamatan 

Kotagede Kota Yogyakarta”.

Tabel 1.1 Data Kejadian Bencana Alam di Kecamatan Kotagede 
Kota Yogyakarta Tahun 2015

No Tanggal Jam Kelurahan Lokasi Jenis Bencana Penyebab

1 18-Jan-15 Prenggan Sambirejo RT 05 
RW 01

Tergenang luapan 
Aliran Sungai 
Gajah Wong

Hujan 
Lebat

2 18-Jan-15 Prenggan Sambirejo RT 06 
RW 01

Tergenang luapan 
Aliran Sungai 
Gajah Wong

Hujan 
Lebat

3 4-Mar-15 07.30 Prenggan Sambirejo RT 06
RW 01

Tanah Longsor Banjir

4 12-Mar-15 20.45 Rejowinangun Jalan Nogobondo RT 
2 RW 07

Pohon Tumbang 
diameter 1 meter

Angin 
Kencang

5 24-Mar-15 16.05 Rejowinangun Rejowinangun Pohon tumbang Angin 
Kencang

6 24-Mar-15 17.00 Rejowinangun Pilahan Pohon tumbang Angin 
Kencang

7 24-Apr-15 07.45 Prenggan RT 31 RW 13 2 Pohon 
SukunTumbang

Angin 
Kencang

8 24-Apr-15 07.45 Prenggan Jl. Wiji Adisoro 
(sebelah barat Kantor 
Camat KG)

Tanah Longsor Banjir

9 10-Nov-15 15.07 Purbayan Dalem Purbayan 
Kotagede

Pohon Tumbang Angin 
Kencang

10 9-Des-15 17.30 Rejowinangun Rejowinangun RW 9 
(gudang Pol PP)

Pohon Tumbang Angin 
Kencang

11 12-Des-15 12.26 Prenggan Jl. Mondorakan No 
54 RT 35 RW 13 
Darakan

Rumah 
Tersambar Petir

Hujan 
Lebat 
disertai 
Petir

Sumber : BPBD Kota Yogyakarta, 2015
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1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini ada beberapa pertanyaan 

penelitian yang dirumuskan, yaitu:

1. bagaimana tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap  

pengurangan risiko di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta?, dan

2. bagaimana kesiapan masyarakat menghadapi bencana di Kecamatan Kotagede 

Kota Yogyakarta dalam upaya mengurangi risiko bencana berbasis 

komunitas?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. mengetahui tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap 

pengurangan risiko bencana di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, dan

2. mengetahui kesiapan masyarakat menghadapi bencana di Kecamatan 

Kotagede Kota Yogyakarta dalam upaya mengurangi risiko bencana berbasis 

komunitas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. dapat memberikan informasi bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun 

intansi terkait (misal BPBD Kota Yogyakarta) mengenai ancaman dan 

kerentanan, serta kapasitas masyarakat terhadap risiko bencana sehingga dapat 

meminimalkan dampak dan korban yang dapat ditimbulkan,

2. bagi studi Geografi, dapat memberikan sumbangan positif mengenai keilmuan 

Penanggulangan Bencana terutama mengembangkan pemahaman tentang 

manajemen pengurangan risiko bencana, dan

3. bagi peneliti, dapat melatih diri dalam mengembangkan pemahaman dan 

kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dengan menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Geografi Universitas

Muhammadiyah Surakarta.
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1.5 Telaah Pustaka 

1.5.1 Bencana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-undang ini 

mengklasifikasikan bencana menjadi tiga kelas berikut ini,

a. Bencana alam 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan alam, antara lain : gempabumi, kekeringan, 

tsunami, angin topan, gunung meletus, tanah longsor, dan banjir.

b. Bencana nonalam

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan nonalam, antara lain : gagal teknologi, epidemi, 

gagal modernisasi, dan wabah penyakit.

c. Bencana sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan manusia, yang meliputi konflik sosial 

antarkelompok atau antarkomunitas, dan teror.

Kementerian Pekerjaan Umum dalam  Muta’ali (2014) pada Penyusunan 

Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang mengelompokkan 

bencana berdasarkan penyebabnya menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, 

bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi.

a. Bencana Alam (natural disaster)

Bencana alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan 

oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis atau disebabkan oleh suatu 
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proses dalam lingkungan alam mengancam kehidupan, struktur dan 

perekonomian masyarakat serta menimbulkan malapetaka. Bencana yang 

termasuk bencana alam antara lain : wabah penyakit, gelombang laut pasang, 

hama dan penyakit tanaman, banjir, gempabumi , erosi, letusan gunung berapi, 

angin taufan, tanah longsor, badai tropis, kekeringan, dan kebakaran hutan.

b. Bencana Akibat Ulah Manusia (man-made disaster)

Bencana karena ulah manusia merupakan peristiwa yang terjadi karena 

proses teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi 

antara manusia itu sendiri yang dampak menimbulkan dampak negatif 

terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana karena ulah 

manusia tersebut antara lain : perang, peristiwa kerusuhan/konflik penduduk, 

kebakaran, ledakan industri/instalasi listrik, pencemaran lingkungan, dan 

kecelakaan.

c. Bencana Kombinasi

Bencana ini dapat disebabkan oleh ulah manusia maupun oleh alam itu 

sendiri. Bencana ini dapat disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, 

hidrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam maupun 

oleh teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi 

antara manusia itu sendiri. Contoh dari bencana yang mungkin timbul dari 

kombinasi ini ialah banjir, kebakaran hutan, longsor, erosi, dan abrasi.

BAKORNAS PB atau Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana 

(2007, dalam Muta’ali 2014) mendefinisikan secara singkat tentang pengertian 

jenis-jenis bencana. Jenis bencana dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.



10

Tabel 1.2 Jenis Bencana: Pengertian dan Keterangannya

No. Bencana Pengertian Keterangan
1. Gempabumi Gempabumi adalah terguncangnya bumi 

yang disebabkan oleh tumbukan antar 
lempeng bumi, patahan aktif aktivitas 
gunungapi atau runtuhan batuan.

Penyebab : (1) tektonik akibat 
pergerakan kulit/lempeng bumi, 
(2) aktivitas sesar dipermukaan 
bumi, (3) pergerakan 
geomorfologi, contohnya 
runtuhan tanah, (4) aktivitas 
gunungapi, (5) ledakan nuklir

2. Tsunami Tsunami berasal dari bahasa Jepang, “tsu” 
berarti pelabuhan, “nami” berarti 
gelombang, sehingga secara umum 
diartikan sebagai pasang laut yang besar di 
pelabuhan. Tsunami dapat diartikan 
sebagai gelombang laut dengan periode 
panjang yang ditimbulkan oleh gangguan 
impulsif dari dasar laut. Gangguan 
impulsif tersebut bisa berupa gempabumi 
tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran.

Penyebab : (1) gempabumi, (2) 
tanah longsor di bawah tubuh 
air/laut, (3) letusan gunungapi di 
bawah laut dan gunungapi pulau

3. Letusan 
gunungapi

Letusan gunungapi adalah bentuk 
timbunan (kerucut dan lainnya) di 
permukaan bumi yang dibangun oleh 
timbunan rempah letusan, atau tempat 
munculnya batuan lelehan (magma) / 
rempah lepas / gas yang berasal dari 
bagian dalam bumi.

Penyebab : (1) pancaran magma 
berasosiasi dengan arus 
konveksi panas, (2) proses 
tektonik, (3) akumulasi tekanan 
dan temperatur dari fluida 
magma menimbulkan pelepasan 
energi

Akibat letusan gunungapi
1. Bahaya utama (primer), bahaya 

langsung akibat letusan gunungapi. 
Jenis bahaya tersebut adalah awan 
panas (piroclastic flow), lontaran batu 
(pijar), hujan abu lebat, leleran lava 
(lava flow), dan gas beracun.

2. Bahaya ikutan (sekunder), 
bahaya akibat terjadi 
penumpukan material di 
puncak dan lereng bagian 
atas. Pada saat musim hujan 
terbawa oleh air hujan dan 
tercipta lumpur turun ke 
lembah sebagai banjir (lahar)

4. Banjir Aliran air sungai yang tingginya melebihi 
muka air normal sehingga melimpas dari 
palung sungai menyebabkan adanya 
genangan pada lahan rendah di sisi sungai. 
Aliran air limpasan tersebut yang semakin 
meninggi, mengalir, dan melimpasi muka 
tanah yang biasanya tidak dilewati aliran 
air.

5. Gelombang 
pasang

Gelombang laut pasang adalah pergerakan 
naik turunnya muka air laut yang 

Yang termasuk dalam kategori 
gelombang periode panjang, 
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Lanjutan Tabel 1.2

membentuk lembah dan bukit mengikuti 
gerak sinusoidal. Terdapat dua tipe :
1. Gelombang periode singkat (wave of 

short period), yang biasanya 
dibangkitkan oleh tiupan angin 
dipermukaan laut

2. Gelombang periode panjang (wave of 
long period), yang mempunyai periode 
lebih lama dari gelombang yang 
disebabkan oleh angin

antara lain : 
1. gelombang pasang surut 

(astronomical tide/tidal 
wave)

2. gelombang tsunami
3. gelombang badai

6. Longsor Longsoran merupakan salahsatu jenis 
gerakan massa tanah atau batuan, ataupun 
percampuran keduanya, menuruni atau 
keluar lereng akibat dari terganggunya 
kestabilan tanah atau batuan penyusun 
lereng tersebut.

Ada 6 jenis tanah longsor: 
longsoran translasi, longsoran 
rotasi, pergerakan blok, 
runtuhan batu, rayapan tanah, 
dan aliran bahan rombakan.

Gejala umum :
1. Muncul air secara tiba-tiba 

dari permukaan tanah di 
lokasi baru

2. Air sumur di sekitar lereng 
menjadi keruh

3. Tebing rapuh dan kerikil 
mulai berjatuhan

7. Kekeringan Kekeringan adalah hubungan antara 
ketersediaan air yang jauh di bawah 
kebutuhan air, baik untuk kebutuhan 
hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan 
lingkungan

Tipe kekeringan :
1. Kekeringan meteorologis
2. Kekeringan hidrologis
3. Kekeringan pertanian
4. Kekeringan lengas tanah
5. Kekeringan sosial ekonomi
6. Kekeringan antropogenik

8. Kebakaran 
hutan dan 
lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah 
perubahan langsung atau tidak langsung 
terhadap sifat fisik dan atau hayatinya 
yang menyebabkan kurang berfungsinya 
hutan atau lahan dalam menunjang 
kehidupan yang berkelanjutan sebagai 
akibat dari penggunaan api yang tidak 
terkendali maupun faktor alam yang dapat 
mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan 
atau lahan.

9. Angin 
badai/angin 
puting beliung

Pusaran angin kencang dengan kecepatan 
angin 120 km/jam atu lebih yang sering 
terjadi di wilayah tropis di antara garis 
balik utara dan selatan, kecuali di daerah-

Penyebab : perbedaan tekanan 
dalam suatu sistem cuaca.

Gejala terjadinya :
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Lanjutan Tabel 1.2

daerah yang sangat dekat dengan 
khatulistiwa.

1. terlihat gumpalan awan 
gelap, besar, dan tinggi

2. petir dan guruh terlihat dari 
kejauhan

3. terdengar suara gemuruh 
dari kejauhan

10. Kegagalan 
teknologi

Semua kejadian bencana yang diakibatkan 
oleh kesalahan desain, pengoperasian, 
kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam 
penggunaan teknologi dan atau industri.

Contoh :
1. Kegagalan/kesalahan dalam 

keselamatan pabrik
2. Kesalahan prosedur 

pengoperasian pabrik
3. Kerusakan komponen
4. Kebocoran reaktor nuklir
5. Kecelakaan transportasi 

(darat, laut, dan udara)
6. Sabotase atau pembakaran 

akibat kerusuhan
7. Dampak ikutan dari bencana 

alam (gempabumi, banjir, 
longsor, dsb)

11. Wabah 
penyakit

Wabah adalah gejala berjangkitnya suatu 
penyakit menular dalam masyarakat yang 
jumlah penderitanya meningkat secara 
nyata melebihi daripada keadaan yang 
lazim pada waktu dan daerah tertentu serta 
dapat menimbulkan malapetaka. (KLB = 
Kejadian Luar Biasa) 

Penyebab wabah secara umum :
1. toksin (kimia dan biologi)
2. infeksi (virus, bakteri, 

protozoa dan cacing)

12. Konflik Konflik adalah suatu yang tidak bisa 
dihindarkan. Konflik melekat erat alam 
jalinan kehidupan. Hingga sekarang 
dituntut untuk memperhatikan dan 
meredam kepanikan terhadap konflik.

Merebaknya euphoria reformasi, 
demokratisasi, dan otonomi 
daerah yang diwarnai dengan 
berbagai masalah yang 
kompleks dan multi dimensional 
telah melahirkan konflik-konflik 
baru.

13. Kebakaran 
bangunan/
Permukiman

Kebakaran adalah situasi dimana bangunan 
pada suatu tempat seperti rumah
/permukiman, pabrik, pasar, gedung, dan 
lain-lain dilanda api ang menimbulkan 
korban dan/atau kerugian.

Sumber : BAKORNAS PB dalam Muta’ali, 2014 dengan modifikasi
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Gambar 1.3 Siklus Penanggulangan Bencana

Gambar 1.3 di atas menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang 

No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan 

penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap, yaitu prabencana, saat tanggap 

darurat, dan pascabencana.

a. Prabencana

 Dalam situasi tidak terjadi bencana, yang terdiri dari :

1. perencanaan penanggulangan bencana,

2. pengurangan risiko bencana,

3. pencegahan,

4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan,

5. persyaratan analisis risiko bencana,

6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang,

7. pendidikan dan pelatihan, dan

8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

 Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

1. Kesiapsiagaan

2. Peringatan dini

3. Mitigasi bencana
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b. Saat tanggap darurat

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber 

daya

2. Penentuan status keadaan darurat bencana

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

4. Pemenuhan kebutuhan dasar

5. Perlindungan terhadap kelompok rentan

6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

c. Pascabencana 

1. Rehabilitasi

2. Rekonstruksi 

1.5.2 Analisis Risiko Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa 

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan 

atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU No.24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana). Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah 

pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul 

akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul 

dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi 

dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta 

benda, dan kerusakan lingkungan. BNPB membuat Pedoman Perencanaan 

Mitigasi Risiko Bencana, berupa Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2008 

sebagai berikut :

R =  
	 	

Dimana : R = Disaster Risk (Risiko Bencana)

H = Hazard (Ancaman)

V = Vulnerability (Kerentanan)

C = Capacity (Kapasitas)
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Formula risiko tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar ancaman 

bencana, maka semakin besar pula risikonya dan semakin besar kerentanan, maka 

risiko yang ditimbulkan akan semakin besar. Kapasitas yang besar dari 

masyarakat dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul. Masyarakat dapat 

mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dengan kapasitas 

atau kemampuan yang dimilikinya.

Langkah selanjutnya adalah menyusun indikator-indikator yang dapat 

digunakan untuk menetukan mewakili komponen ancaman, kerentanan, dan 

kapasitas. Komponen ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan 

probabilitas kejadiaan. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter 

sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun 

berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, 

pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan (BNPB, 

2012 dalam Muta’ali, 2014). Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya 

adalah menentukan besaran dan manajemen 3 komponen risiko. Upaya 

memperkecil risiko dilakukan dengan (1) memperkecil ancaman, (2) mengurangi 

kerentanan, dan (3) meningkatkan kapasitas dari kawasan yang terancam.

1.5.3 Analisis Ancaman

Ancaman adalah suatu  kejadian atau  peristiwa yang bisa menimbulkan 

bencana. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya (UU No.24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Ancaman dapat diartikan sebagai 

suatu hal atau kejadian yang memberikan kemungkinan bencana terjadi, dengan 

kata lain dikatakan sebagai bencana yang belum terjadi. Ancaman dapat dianalisis 

seperti pada tabel 1.3 berikut ini.
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Tabel 1.3 Analisis Ancaman

No. Analisis Ancaman Keterangan Rincian
1. Jenis ancaman bencana alam, bencana 

nonalam, campuran (sosial)
gempabumi, kekeringan, tsunami, 
banjir, tanah longsor, letusan 
gunungapi, gelombang ekstrim 
dan abrasi, cuaca ektrim, 
kebakaran hutan dan permukiman, 
epidemi dan wabah penyakit, 
gagal teknologi, dan konflik sosial

2. Basis analisis cara analisis yang 
digunakan untuk 
mendalami ancaman 
bencana

terdiri dari :
a. sumber penyebab terjadinya 

ancaman,
b. kekuatan ancaman,
c. kecepatan ancaman,
d. intensitas, frekuensi, dan pola 

perulangannya,
e. durasi atau lama kejadian,
f. sebaran dan luas cakupan 

ancaman, dan
g. posisi atau kedudukan objek 

berisiko terhadap ancaman.
3. Dampak ancaman 

bencana
akibat kerugian yang 
ditimbulkan oleh suatu 
bencana dan dapat 
digunakan untuk mengukur 
tinggi rendahnya ancaman 
bencana

terdiri dari :
a. luas cakupan daerah terancam 

(terpapar),
b. jumlah jiwa yang terpapar 

(korban),
c. kerugian harta benda, dan
d. kerusakan lingkungan.

Sumber : UU No.24 Tahun 2007

Ancaman yang ada di suatu wilayah tidak hanya satu jenis melainkan 

beberapa ancaman. Ancaman utama yang prioritas sampai ancaman yang rendah 

nilainya harus dapat diidentifikasi, sehingga semua potensi ancaman diketahui 

dengan baik. Potensi ancaman di suatu daerah dapat dilakukan dengan melakukan 

review terhadap kejadian bencana yang pernah terjadi di daerah tersebut. Kejadian 

bencana yang pernah terjadi dapat dipastikan memiliki potensi untuk terjadi 

kembali mengingat kejadian bencana adalah suatu kejadian yang bersifat siklik.
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1.5.4 Analisis Kerentanan

Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, 

ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk 

jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk 

mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau 

bahaya tertentu. Kerentanan yang ada di setiap wilayah memiliki tingkat, jenis 

dan karakteristik yang bervariasi. Wilayah yang telah dilakukan kajian kerentanan 

sebelumnya, maka perlu dilakukan review dan update data. Indikator kerentanan 

disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari tipe kerentanan, indikator, dan 

rincian indikator yang dapat diamati dalam Tabel 1.4 berikut (lihat halaman 18).

1.5.5 Analisis Kapasitas

Kapasitas atau kemampuan adalah sumber daya, pengetahuan, 

ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang 

memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, 

mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat 

memulihkan diri dari bencana (BPBD, 2015). IIRR&Cordaid (2007 dalam 

Prihananto, 2013) menjelaskan bahwa berdasarkan Pengalaman dalam 

Menerapkan Pengurangan Risiko Bencana oleh Masyarakat, kapasitas 

dikelompokkan menjadi tiga kategori untuk mengukur kapasitas masyarakat 

dalam upaya mengurangi risiko bencana. Kategori kapasitas yang digunakan 

dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel yang dapat diamati dalam Tabel 

1.5 berikut (lihat halaman 19).
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Tabel 1.4 Indikator Kerentanan

No Tipe kerentanan Indikator Rincian Indikator
1. Kerentanan fisik (potensi 

kerusakan 
fisik/infrastruktur akibat 
hazard)

Bangunan fisik dan 
prasarana terpapar

 Permukiman/ perumahan/ rumah 
(kawasan terbangun)

 Fasilitas publik (kantor pemerintahan, 
perkantoran, bangunan pendidikan dan 
kesehatan, dll)

 Infrastruktur transportasi (jalan, 
jembatan, terminal, bandara, pelabuhan, 
dll)

 Fasilitas umum lainnya
2. Kerentanan sosial 

(keselamatan jiwa)
Penduduk terpapar dan 
kelompok rentan

 Jumlah dan atau kepadatan penduduk
 Kelompok rentan (umur tua, perempuan, 

janda, janda, penduduk cacat, penduduk 
miskin, dll)

3. Kerentanan ekonomi 
(kerugian/rusaknya 
kegiatan ekonomi)

Produksi wilayah dan 
aset penduduk

 Produksi sektoral (pertanian, peternakan, 
perikanan, perdagangan, industri, jasa, 
dll)

 Tenaga kerja di sektor rentan
 Produksi wilayah (Produk Domestik 

Regional Bruto)
 Aktivitas produksi (jumlah pelaku usaha 

kecil-menengah-besar)
 Aset masyarakat (kepemilikan barang, 

modal atau penguasaan aset yang 
memiliki nilai ekonomi)

4. Kerentanan lingkungan 
(kondisi wilayah rawan 
bencana)

Zona perlindungan 
lingkungan terpapar

 Cakupan area zona perlindungan 
(kawasan lindung), seperti hutan 
lindung, ruang terbuka hijau, resapan 
air, dsb

Sumber :Muta’ali, 2014
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Tabel 1.5 Kategori Kapasitas

Komponen Kapasitas Keterangan (Merujuk pada)

Kapasitas dalam hubungannya dengan ancaman
Mitigasi (kegiatan yang 
berhubungan dengan ancaman)

Mitigasi mencakup usaha-usaha mengurangi dampak akibat 
ancaman dan karenanya juga mengurangi tingkat bencana. 
Usaha-usaha mitigasi bisa terdiri dari usaha fisik seperti 
pertahanan gempabumi dengan penataan rumah yang rapi 
berbasis pengurangan risiko bencana, dan usaha-usaha non 
fisik antara lain pelatihan, membentuk organisasi relawan, 
kesdaran masyarakat, program kemanan pangan dan 
perlindungan masalah-masalah lingkungan. 

Pencegahan Pencegahan mencakup kegiatan yang dilakukan untuk 
mencegah kejadian yang bisa menyebabkan bahaya pada 
masyarakat dan berbagai fasilitas.

Kapasitas dalam hubungannya dengan kerentanan 
Tingkat bertahan hidup 
(kegiatan-kegiatan yang 
berhubungan dengan 
kerentanan individu)

Berusaha bertahan hidup dalam situasi yang sulit.

Kesiapan (kegiatan yang 
berhubungan dengan 
kerentanan masyarakat)

Kelompok/organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai 
sistem yang disiapkan untuk segala ancaman yang akan 
terjadi.

Sumber : IIRR&Cordaid, 2007 dalam Prihananto 2013

Hal terpenting dalam rangka peningkatan kapasitas ini adalah memandang 

masyarakat sebagai subyek bukan obyek penanganan bencana dalam proses 

pembangunan, sehingga perlu dikembangkan upaya sebagai berikut.

a. Pendidikan bencana, melalui program pendidikan informal atau formal, 

pelatihan, dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan 

profesional dan kompetensi yang diperlukan.

b. Sosialiasasi pengetahuan, bidang mitigasi bencana yang sedang berkembang 

dengan cepat kepada masyarakat baik tentang bahaya-bahaya maupun sarana 

untuk memerangi bahaya tersebut yang dapat menjadikan program-program 

implementasi menjadi lebih efektif.

c. Pelatihan simulasi, dalam rangka memahamkan risiko bencana kepada 

masyarakat yang ditimbulkan, baik dari bencana alam maupun bencana yang 

dikarenakan ulah manusia.
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1.5.6 Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatan sistematis  

untuk  mengidentifikasi,  mengkaji  dan  mengurangi  risiko- risiko bencana. PRB 

bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap 

bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya 

lainnya yang menimbulkan kerentanan. Pendekatan PRB merupakan perpaduan 

dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor 

sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan bencana yang 

menyeluruh. Paradigma penanggulangan bencana ini bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk mengelola dan 

menekan risiko terjadinya bencana. Jadi, ada tiga hal penting terkait dengan 

perubahan paradigma ini, yaitu sebagai berikut ini,

a. Penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi 

pada keseluruhan manajemen risiko.

b. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan 

wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban 

pemerintah.

c. Penanggulangan bencana buka lagi hanya urusan pemerintahan tetapi juga 

menjadi urusan bersama masyarkat dan lembaga usaha, dimana pemerintah 

menjadi penanggungjawab utamanya.

Seiring berjalannya waktu, konsep penanggulangan bencana mengalami 

perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.6 (lihat halaman 23), 

dimana paradigma kebencanaan, pemahaman, dan tujuannya dapat disajikan 

dalam tabel tersebut.

Meminimalisir risiko pada hakekatnya adalah mengurangi ancaman, 

mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

1. Pengurangan ancaman

Dalam upaya mengurangi berbagai ancaman perlu mempertimbangkan 

hal-hal sebagai berikut :

a. sebagian besar risiko yang terkait dengan bencana alam, hanya ada sedikit 

atau bahkan tidak ada sama sekali kesempatan untuk mengurangi 
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ancaman; oleh karenanya kebijakan pengurangan ancaman difokuskan 

pada upaya pencegahan, mitigasi, dan pembangunan kesiapsiagaan 

masyarakat,

b. penyediaan peta rawan bencana, baik untuk gunung berapi, tanah longsor, 

banjir, dan kerawanan lainnya sehingga dapat dilakukan tindakan mitigasi 

secara dini,

c. penyiapan struktur fisik untuk mengurangi ancaman dan dampak bencana, 

seperti sabo untuk menguragi ancaman aliran lahar, dam/bendungan untuk 

mereduksi banjir, bangunan tahan gempa, rehabilitasi mangrove untuk 

pencegahan/pengurangan abrasi dan lain sebagainya,

d. ancaman bencana nonalam dan bencana sosial, dapat dikurangi dengan 

penegakan hukum dan pemberian insentif bagi upaya pelestarian 

lingkungan (reward and punishment),

e. penyiapan regulasi untuk keselamatan dan kenyamanan yang berkaitan 

dengan tindakan yang dapat menimbulkan ancaman bencana.

2. Pengurangan kerentanan

Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), 

sosial kependudukan, dan ekonomi. Pengurangan kerentanan masyarakat 

difokuskan pada hal-hal sebagai berikut ini.

a. Perlindungan masyarakat yang rentan (bayi, balita, ibu hami, orang cacat, 

dan lansia), mendorong aktivitas ekonomi produktif dan peningkatan 

infrastruktur.

b. Penataan fasilitas baru; melalui perencanaan tata ruang yang dapat 

memberikan rasa aman dan nyaman.

c. Pendorongan individu atau institusi untuk mengambil tindakan-tindakan 

mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas

Ruang lingkup dalam peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut ini.

a. Tingkat individu, yang berarti kualifikasi dan kemampuannya dalam 

mengembangkan pengelolaan bencana dalam setiap tupoksinya yang baik 
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sifatnya individu maupun sebagai individu dalam lembaga. Untuk itu perlu 

dikembangkan upaya sebagai berikut :

 Pendidikan bencana dilaksanakan melalui program pendidikan formal, 

pelatihan dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan 

profesional dan kompetensi yang diperlukan.

 Sosialiasi pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang mitigasi 

bencana yang sedang berkembang dengan cepat baik tentang bahaya-

bahaya maupun sarana untuk memerangi bahaya tersebut sehingga 

program-program yang diimplementasikan menjadi lebih efektif.

b. Tingkat kelembagaan; terkait dengan struktur organisasi, pengambilan 

keputusan, tata kerja dan hubungannya dengan jaringan (koordinasi antar 

elemen) dalam melaksanakan pengelola bencana sesuai dengan tupoksi 

lembaga yang bersangkutan.

c. Tingkat sistem dan kebijakan; kerangka kebijakan penanggulangan 

bencana di daerah sesuai dengan kondisi dan situasi lokal daerah, serta 

bagaimana lingkungan yang ada mendukung tujuan yang ingin dicapai 

oleh sebuah sistem atau kebijakan yag terakomodasi dalam peraturan 

perundangan daerah.

Salah satu hal yang paling utama dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana adalah penyelenggaraan PRBBK yang berintikan pemberdayaan 

masyarakat dalam upaya peningkatan ketangguhan menghadapi bencana. Dalam 

nomenklatur pemerintahan di tingkat pemerintah pusat, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana telah menetapkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 

Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 

serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Relawan 

Penanggulangan Bencana sebagai Instrumen Regulasi dan Kebijakan Untuk 

Mengakomodasi PRBBK. Komunitas yang dimaksudkan adalah masyarakat di 

wilayah itu sendiri. 
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Tabel 1.6 Perkembangan Konsep Penanggulangan Bencana

Paradigma Pemahaman Tujuan 
Paradigma 
Bantuan (relief) 
dan kedaruratan 
(emergency) 
(Tahun 1960an)

Bencana adalah suatu kejadian 
yang tak terelakkan (tidak dapat 
dihindari) dan yang paling utama 
adalah penyelamatan korban dan 
pemberian pertolongan

Menekan tingkat kerugian, kerusakan, dan 
memulihkan keadaan 

Paradigma 
Mitigasi (Tahun 
1980an)

Dampak bencana dapat 
diminimalisir dengan langkah-
langkah kesiapsigaan dan 
persiapan yang matang 
(mitigasi) baik yang bersifat 
mitigasi aktif maupun pasif

Tujuannya diarahkan pada identifikasi daerah-
daerah rawan bencana, mengenali pola-pola 
yang dapat menimbulkan kerawanan, dan 
melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi, baik 
struktural maupun non-struktural seperti 
penataan ruang, building code, dsb

Paradigma 
Pembangunan 
(Tahun 1990an)

Dampak bencana dapat 
diminimalisir dengan 
peningkatan pembangunan 
sehingga dapat mengurangi 
kerentanan dan meningkatkan 
kapasitas masyarakat

Upaya-upaya yang dilakukan lebih bersifat 
mengintegrasikan upaya penanggulangan 
bencana dengan program pembangunan. 
Misalnya, melalui perkuatan ekonomi, 
penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan, 
dsb

Paradigma 
Pengurangan 
Risiko (Tahun 
2000an)

Pendekatan ini merupakan 
perpaduan dari sudut pandang 
teknis dan ilmiah dengan 
perhatian kepada faktor-faktor 
sosial, ekonomi dan politik 
dalam perencanaan pengurangan 
bencana

Penanggulangan bencana bertujuan untuk 
menigkatkan kemampuan masyarakat untuk 
mengelola dan menekan risiko terjadinya 
bencana. Hal terpenting dalam pendekatan ini 
adalah memandang masyarakat sebagai subyek 
bukan obyek dari penanggulangan bencana 
dalam proses pembangunan.

Sumber : Muta’ali, 2014

Masyarakat  atau  komunitas  adalah  kelompok  orang  yang  hidup  dan 

saling berinteraksi, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat 

karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama; 

misalnya, tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang 

serupa, atau sama-sama telah terkena  bencana,  yang pada akhirnya  mempunyai  

kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana, sehingga dengan 

PRBBK diharapkan dapat mengelola  risiko  bencana  yang  melibatkan  secara  

aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani,  

memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan 

meningkatkan kemampuannya.
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1.6 Penelitian Sebelumnya

Fuad Galuh Prihananto (2013) melakukan penelitian mengenai 

pengurangan risiko bencana dengan judul “Kapasitas Masyarakat dalam Upaya 

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Desa Wonolelo 

Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kapasitas masyarakat dengan kegiatan PRBBK. Variabel atau indikator 

yang digunakan meliputi mitigasi, kesiapan, dan bertahan hidup. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat mitigasi warga desa Wonolelo adalah tinggi (dengan 

persentase lebih dari 60% pada setiap dusun), tingkat kesiapan warga desa 

termasuk tinggi (dengan persentase >50% pada setiap dusun), dan tingkat 

bertahan hidup warga desa juga termasuk tinggi (dengan nilai persentase >60% 

pada setiap dusun). Tingkat kapasitas dibagi menjadi tiga kelas, dimana kapasitas 

tinggi memiliki persentase 68%, tingkat kapasitas sedang adalah 25,3%, dan 

kapasitas rendah memiliki persentase yang terkecil, yaitu 6,7%; dimana tingkat 

kapasitas ini berhubungan dengan faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan 

serta pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap bencana.

Fitri Oknaini (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengurangan 

Risiko Bencana Melalui Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana di Desa 

Kepuharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial risiko bencana 

yang ada di lokasi penelitian, mengetahui kondisi masyarakat di lokasi penelitian, 

serta merencanakan strategi dalam pengembangan masyarakat yang tangguh 

bencana di lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode induktif kualitatif dengan cara mengumpulkan fakta yang ada di lapangan 

untuk membangun teori mengenai masyarakat tangguh bencana. Teknik 

pengumpulan data adalah dengan survei dan wawancara mendalam dengan 

menggunakan metode purposive sampling, selain itu dilakukan dengan diskusi 

kelompok terarah (FGD) untuk menjaring usulan megenai strategi penguatan 

kapasitas dalam membentuk masyarakat tangguh bencana. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa di Desa Kepuharjo memiliki 42,51% kawasan dengan 

kerentanan tinggi, 8% kawasan dengan kerentanan sedang, dan 49,48% kawasan 

dengan kerentanan rendah. Hasil wawancara dan FGD yang dilakukan diperoleh 
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usulan strategi pengembangan masyarakat tangguh bencana di Desa Kepuharjo 

yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan, yaitu 

strategi sebelum terjadi bencana, strategi masa tanggap darurat, dan strategi 

setelah terjadi bencana.

Aniesa Norma Dantie (2013) melakukan penelitian mengenai Rencana 

Aksi Komunitas Untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Pesisir Studi 

Kasus Desa Tangguh Bencana Poncosari, Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Rencana 

Aksi Komunitas (RAK) Desa dalam menghadapi bencana. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengambilan data 

berupa survei lapangan, indeepth interview, dan Focused Group Discussion

(FGD). Hasil dari penelitian ini adalah (1) RAK untuk PRB merupakan jawaban 

yang terstruktur sebagai program pemerintah untuk merangkum strategi PRB di 

suatu komunitas, baik desa, kampung, maupun kecamatan; (2) Penyusunan RAK 

untuk PRB di suatu desa memiliki alur : kajian ancaman, kerentanan, dan 

kapasitas; kajian risiko bencana; perumusan program untuk meredam ancaman, 

peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan; penyiapan aspek legal 

dokumen untuk dimasukkan dalm pogram desa/RPJMDesa; (3) RAK untuk PRB 

di Desa Poncosari telah menjadi aktivitas PRB di desa, yang dapat menjadi 

panduan bagi pihak internal maupun eksternal desa untuk berkontribusi dalam 

mengupayakan ketangguhan bencana di Desa Poncosari.

Penelitian yang dilakukan saat ini adalah Kajian Kapasitas Masyarakat 

dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dengan wilayah 

penelitiann Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Peneliti mengacu beberapa 

penelitian yang telah disebutkan di atas. Persamaan dari penelitian sebelumnya

adalah metode yang digunakan, yaitu metode kuantitatif dengan skoring untuk 

menilai kelas ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Pemberian bobot dilakukan 

pada parameter kelas kerentanan, sedangkan teknik pengambilan data untuk kelas 

kapasitas dengan kuesioner. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti 

mengkombinasikan ketiga penelitian yang dijadikan sebagai referensi tersebut, 

sehingga hasil penelitian lebih bervariasi. Hasil penelitian adalah (1) tingkat risiko 
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terhadap bencana dengan analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas, serta (2) 

kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana dalam upaya mengurangi risiko 

bencana.

Penelitian mengenai pengurangan risiko bencana yang pernah dilakukan 

sebelumnya dan penelitian yang dilakukan disajikan dalam Tabel 1.7 berikut ini 

(lihat halaman 27).

1.7 Kerangka Penelitian 

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan 

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

dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). 

Kecamatan Kotagede memiliki risiko terhadap bencana. Komponen risiko terdiri 

dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas. 

Data kejadian bencana alam yang bersumber dari BPBD Kota Yogyakarta

menunjukkan bahwa Kecamatan Kotagede memiliki angka kejadian bencana yang 

cukup tinggi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 11 kali, dengan bencana angin 

kencang yang paling sering terjadi yaitu sebanyak enam kali. Angin kencang 

terjadi karena wilayah ini memiliki topografi datar-landai dan memiliki banyak 

bangunan, sehingga menyebabkan perubahan suhu dan tekanan udara secara 

mendadak. Wilayah di Kecamatan Kotagede banyak yang memiliki pepohonan 

besar dan sudah tua (rapuh) seperti di area Kebun Binatang Gembira Loka, 

sehingga menjadi ancaman terjadi pohon tumbang ketika ada angin kencang.

Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Kotagede menyebabkan 

rentannya terhadap risiko terjadinya bencana yang dapat menimbulkan korban, 

sedangkan kapasitas masyarakat Kotagede dalam menghadapi bencana juga perlu 

dilakukan pengkajian. Usaha mitigasi yang ada di Kecamatan Kotagede misalnya 

adalah pembentukan dua Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan satu Kelurahan 

Tangguh Bencana yaitu KTB Darakan di Kelurahan Prenggan, KTB 

Rejowinangun di Kelurahan Rejowinangun, dan Kelurahan Tangguh Purbayan.
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Tabel 1.7 Perbandingan Antara Penelitian Yang Dilakukan Dengan Penelitian Sebelumnya

Nama Peneliti 
(Tahun)

Judul Tujuan Metode Hasil

Fuad Galuh 
Prihananto (2013)

Kapasitas Masyarakat dalam 
Upaya Pengurangan Risiko 
Bencana Berbasis Komunitas 
(PRBBK) di Desa Wonolelo 
Kecamatan Pleret Kabupaten 
Bantul

1. Mengetahui tingkat 
kapasitas masyarakat 
dalam upaya 
melaksanakan program 
PRBBK di Desa Wonolelo 
Pleret Bantul.

2. Mengetahui kendala 
dalam melaksanakan 
program PRBBK kepada 
masyarakat di Desa 
Wonolelo Pleret Bantul.

3. Merumuskan strategi 
terhadap peningkatan 
tingkat kapasitas 
masyarakat di Desa 
Wonolelo Pleret Bantul.

Metode survei dan 
pengambilan sampel 
terpilih

Tingkat kapasitas 
masyarakat dalam
PRBBK dengan 
kendala dan strategi 
yang dilakukan

Fitri Oknaini (2013) Pengurangan Risiko Bencana 
Melalui Pengembangan 
Masyarakat Tangguh Bencana di 
Desa Kepuharjo

1. Menganalisis pola spasial 
tingkat kerentanan serta 
risiko bencana di Kawasan 
Merapi khususnya di Desa 
Kepuharjo, Kecamatan 
Cangkringan

2. Menganalisis kondisi 
masyarakat di Desa 

Pendekatan induktif 
kualitatif dengan metode 
survey purposive sampling

Program-program 
yang tepat untuk 
kawasan lereng 
Merapi untuk 
membentuk 
masyarakat tangguh 
bencana
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Lanjutan Tabel 1.7

Kepuharjo terkait dengan 
bencana dan langkah 
pengurangan risiko 
bencana

3. Menganalisis 
pengembangan strategi 
masyarakat tangguh 
bencana sebagai upaya 
pengurangan risiko 
bencana di Desa 
Kepuharjo

Aniesa Norma Dantie 
(2013)

Rencana Aksi Komunitas Untuk 
Pengurangan Risiko Bencana di 
Kawasan Pesisir Studi Kasus 
Desa Tangguh Bencana 
Poncosari, Srandakan, Kabupaten 
Bantul, Daerah Istimewa 
Yogyakarta

1. Memahami fungsi 
dokumen Rencana Aksi 
Komunitas untuk 
Penanggulangan Bencana 
(PB) dalam Desa Tangguh

2. Tersusunnya akhir proses 
penyusunan Rencana Aksi 
Komunitas untuk 
Penanggulangan Bencana 
dalam Desa Tangguh 
Bencana di Kawasan 
Pesisir.

3. Terumuskannya Rencana 
Aksi Komunitas untuk 
Penanggulangan Bencana 
di Desa Tangguh 
Poncosari.

a. Survei lapangan
b. Indeepth interview
c. Focused Group 

Discussion (FGD)

1. Pembahasan posisi 
strategis Rencana 
Aksi PB

2. Rencana Aksi 
Komunitas untuk 
PB

3. Pola alur 
penyusunan 
Rencana Aksi PB
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Lanjutan Tabel 1.7

Puspasari Dwi 
Nugraheni (2016)

Kajian Kapasitas Masyarakat 
dalam Upaya Pengurangan Risiko 
Bencana Berbasis Komunitas di
Kecamatan Kotagede Kota 
Yogyakarta

1. mengetahui tingkat 
ancaman, kerentanan, dan 
kapasitas masyarakat 
terhadap pengurangan 
risiko bencana di 
Kecamatan Kotagede Kota 
Yogyakarta.

2. mengetahui kesiapan 
masyarakat dalam 
menghadapi bencana di 
Kecamatan Kotagede Kota 
Yogyakarta dalam upaya 
mengurangi risiko 
bencana berbasis 
komunitas.

Metode kuantitatif dengan 
teknik kuesioner dan 
skoring

1. Tingkat risiko 
Kecamatan 
Kotagede terhadap 
bencana dengan 
analisis ancaman, 
kerentanan, dan 
kapasitas.

2. Kesiapan 
masyarakat dalam 
menghadapi 
bencana di 
Kecamatan 
Kotagede Kota 
Yogyakarta dalam 
upaya mengurangi 
risiko bencana.

Sumber : Analisis, 2016



30

Penilaian tingkat risiko bencana dilakukan dengan penilaian terhadap 

tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Tingkat ancaman dan 

kerentanan yang dianalisis secara silang (crosstab) akan menghasilkan tingkat 

risiko. Semakin besar tingkat ancaman dan kerentanan, maka risikonya juga 

semakin besar. Tingkat risiko dapat digunakan untuk analisis upaya pengurangan 

risiko bencana. Prioritas dalam upaya pengurangan risiko dilakukan dengan 

analisis silang dari hasil tingkat risiko bencana dengan tingkat kapasitas.

Upaya memperkecil risiko dilakukan dengan memperkecil ancaman, 

mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam 

menghadapi bencana. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana perlu 

dilakukan pengkajian melalui wawancara terhadap tokoh kunci, sehingga 

ketangguhan dan kesiapan masyarakat terhadap bencana perlu dibangun untuk 

menghadapi ancaman bencana yang dapat terjadi setiap saat. Pemberdayaan 

masyarakat juga perlu dilakukan dengan membentuk Kampung Tangguh Bencana 

maupun Kelurahan Tangguh Bencana karena bencana yang rawan terjadi di 

Kecamatan Kotagede sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 

2012 Tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana serta 

Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Relawan Penanggulangan 

Bencana sebagai instrumen regulasi dan kebijakan untuk mengakomodasi PRBBK

(Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas).

1.8 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode 

kuantitatif mendasarkan pada teknik-teknik statistik dan matematik, yang 

pengolahan datanya dilakukan dengan pengharkatan. Pengharkatan merupakan 

pemberian nilai pada masing-masing variabel yang terdapat pada parameter 

penentuan tingkat risiko bencana dan kemudian dikelaskan. Penentuan nilai dan 

kelas pada setiap variabel berdasarkan pada hasil analisis penelitian. Metode 

kuantitatif digunakan untuk menentukan tingkat ancaman bencana, tingkat 

kerentanan, dan tingkat kapasitas masyarakat.
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Metode kuantitatif merupakan metode utama pada penelitian ini, 

sedangkan sebagai pendukungnya adalah dengan metode kualitatif. Yunus (2010) 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan 

observasi dan survei yang didasarkan pada penggalian fenomena yang ada. 

Kusuma (2011, dalam Oknaini 2013) mengutip Moleong menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau informan yang diamati. Data 

yang berhasil dikumpulkan, pengolahannya dilakukan dengan metode deskriptif 

melalui wawancara mendalam. Metode kualitatif menghasilkan informasi 

mengenai kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.

1.8.1 Objek Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, 

yang terdiri dari Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, dan Kelurahan 

Purbayan. Ketiga kelurahan ini merupakan semua kelurahan di Kecamatan 

Kotagede, yang diasumsikan bahwa bencana terjadi hampir di seluruh wilayah 

yang ada di kecamatan tersebut.

1.8.2 Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari manusia, 

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai atau peristiwa 

sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian 

(Nawawi, 1998). Berdasarkan definisi tersebut, maka yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah warga (kepala keluarga/KK) yang berada di Kelurahan 

Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, dan Kelurahan Purbayan. 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang menjadi suatu 

obyek penelitian. Pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat 

menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat, dan dapat 

menghemat biaya penelitian secara efektif, dimana sampel harus menggambarkan 

atau mewakili karakteristik populasi yang sebenarnya. Metode pengambilan 

sampel pada penelitian ini adalah dengan proportional random sampling. 
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Proportional random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

sebanding dengan besarnya populasi dan cara pengambilannya secara 

rambang/acak, dimana semua memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih 

sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang diberi kuesioner untuk 

mengetahui tingkat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dapat dilihat 

pada tabel 1.8 berikut. Perhitungan penentuan jumlah sampel menggunakan 

rumus Slovin (Sevilla et. al., 2007) sebagai berikut :

Dimana :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

Batas toleransi kesalahan dinyatakan dalam persentase. Semakin kecil 

toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Penelitian 

ini menggunakan batas kesalahan (e) 5% atau 0,05 yang berarti memiliki tingkat 

akurasi 95%.

Tabel 1.8 Penentuan Jumlah Sampel dengan Rumus Slovin

Kelurahan Jumlah KK Banyaknya Sampel
(Proporsional Random Sampling)

Rejowinangun 3.596 * 385 = 135,86 ~ 136

Prenggan 3.443 * 385 = 130,08 ~ 130

Purbayan 3.151 * 385 = 119,05 ~ 119

Total 10.190 385

Sumber : Analisis, 2016

n = ²
= ( )∗( . )²
= 384,891 ~ 385
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1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diamati secara langsung 

dilapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara 

tidak langsung, artinya didapatkan dari sumber lain seperti instansi pemeritahan 

dan lembaga-lembaga yang terkait. Jenis data, sumber data, dan tujuan atau 

kegunaan data dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.9 Jenis Data yang Digunakan dalam Penelitian

Jenis Data Sumber Kegunaan Data
Data primer

a. Interview/wawancara pedoman wawancara dari 
Prihananto (2013)

untuk mengetahui kesiapan 
masyarakat menghadapi bencana

b. Kuesioner pedoman  tabel kuesioner
dari Prihananto (2013)

untuk mengetahui tingkat kapasitas 
masyarakat dalam menghadapi 
bencana

Data sekunder
a. Citra Quickbird Kota Yogyakarta 

tahun perekaman 2012
Laboratorium Digital 
Penginderaan Jauh dan SIG 
Sekolah Vokasi UGM

untuk menentukan kondisi jalur 
evakuasi (sebagai parameter pada 
peta tingkat kerentanan fisik)

b. Data Statistik Perumahan Kota 
Yogyakarta Hasil Sensus 
Penduduk 2010

BPS Kota Yogyakarta untuk menghitung kepadatan 
bangunan (sebagai parameter pada 
peta tingkat kerentanan fisik)

c. Data kejadian bencana alam di 
Kota Yogyakarta Tahun 2015

BPBD Kota Yogyakarta untuk mengetahui sebaran kejadian 
bencana alam

d. Data Monografi per kelurahan se-
Kecamatan Kotagede Tahun 2015

Kecamatan Kotagede - untuk mengetahui jumlah KK, 
jumlah balita, jumlah lansia, jumlah 
penyandang cacat (sebagai 
parameter pada peta tingkat 
kerentanan sosial)
- jumlah warga miskin (sebagai 
parameter pada peta tingkat 
kerentanan ekonomi)

e. Kecamatan Kotagede Dalam 
Angka 2015

BPS Kota Yogyakarta untuk mengetahui  kondisi 
demografi dan kondisi sosial

f. Peta Tingkat Ancaman Bencana 
Kota Yogyakarta

BPBD Kota Yogyakarta untuk menentukan tingkatan 
ancaman multibencana (sebagai 
parameter pada peta tingkat 
ancaman bencana) 

g. Peta Rupa Bumi Indonesia daerah 
Timoho Lembar 1408-224 tahun 
1999 skala 1:25.000

Laboratorium Digital 
Penginderaan Jauh dan SIG 
Sekolah Vokasi UGM

sebagai peta dasar untuk membuat 
peta administrasi

Sumber : Analisis, 2016
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1.8.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Analisis Ancaman Bencana di Kecamatan Kotagede

Ancaman merupakan kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan 

bencana/potensi bencana atau bahaya. Analisis ancaman ini dilakukan dengan 

mengkaji sejarah bencana yang pernah terjadi maupun kemungkinan bencana 

yang akan terjadi di Kecamatan Kotagede dengan menggunakan Peta Tingkat 

Ancaman Bencana Kota Yogyakarta yang dibuat oleh BPBD Kota Yogyakarta 

pada tahun 2015. Analisis ancaman bencana di Kecamatan Kotagede dilakukan 

dengan menilai tingkat ancaman berdasarkan data BPBD, seperti yang disajikan 

dalam Tabel 1.10 berikut.

Tabel 1.10 Tingkat Ancaman Bencana di Kecamatan Kotagede

No Ancaman Faktor Pendorong  (penyebab)
Tingkat Ancaman

Rejowinangun Prenggan Purbayan
1. Gempabumi pergerakan lempeng bumi Tinggi Tinggi Tinggi
2. Angin kencang/ 

angin puting 
beliung

perbedaan tekanan udara 
karena perubahan suhu secara 
drastis akibat kerapatan 
tutupan bangunan

Sedang Tinggi Rendah

3. Wabah penyakit 
Demam 
Berdarah Dengue

kondisi lingkungan yang 
buruk, perubahan iklim, 
makanan dan pola hidup 
masyarakat

Tinggi Tinggi Sedang

4. Kebakaran 
gedung dan 
permukiman

kecerobohan  manusia karena 
menggunakan peralatan yang 
tidak standar keamanan, 
hubungan arus pendek listrik, 
dll

Tinggi Rendah Rendah

5. Banjir curah  hujan tinggi, banyak 
sampah yang masuk sungai

Rendah Sedang Rendah

6 . Gunung Api 
(banjir lahar 
dingin) 

bahaya sekunder Gunung 
Merapi

Rendah Rendah Rendah

7. Longsor tebing aliran sungai yang 
menyebabkan hilangnya 
material

Rendah Rendah Rendah

Sumber : BPBD Kota Yogyakarta, 2015
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b. Analisis Kerentanan Terhadap Bencana di Kecamatan Kotagede

Penilaian kerentanan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai 

atau mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat 

untuk mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk 

menghadapi bencana. Kegiatan ini menghasilkan informasi tentang kondisi-

kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya, 

dan lingkungan dari warga mayarakat yang terpapar ancaman bencana, yang bila 

bertemu ancaman dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan properti, dan 

kerugian-kerugian lainnya. 

Identifikasi kelas kerentanan menggunakan metode skoring yang 

diterapkan oleh Oktaini (2013), dimana variabel kerentanan terdiri dari kerentanan 

fisik, kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi. Variabel kerentanan dapat 

dilihat pada Tabel 1.11, yang menyajikan variabel, bobot, dan parameter 

kerentanan. Kelas kerentanan diidentifikasi per kelurahan, yang kemudian 

dihasilkan kelas tinggi, sedang, dan rendah.

Tabel 1.11 Variabel Kerentanan di Kecamatan Kotagede

No Variabel Bobot Parameter
1. Kerentanan Fisik 50% a. Kondisi jalur evakuasi

b. Kepadatan bangunan
2. Kerentanan Sosial 30% a. Jumlah penduduk (KK)

b. Jumlah balita
c. Jumlah lansia
d. Jumlah penyandang cacat

3. Kerentanan Ekonomi 20% Jumlah penduduk miskin

Sumber : Oktaini, 2013 dengan modifikasi

1. Kerentanan Fisik

Analisis kerentanan fisik menggunakan dua parameter penilaian, yaitu 

kondisi jalur evakuasi dan kepadatan bangunan di setiap kelurahan. Kondisi 

jalur evakuasi merupakan hal yang penting ketika terjadi bencana. Penilaian 

kondisi jalur evakuasi berdasarkan interpretasi Citra Quickbird, kemudian 

dilakukan pengamatan di lokasi penelitian atau survei lapangan. Klasifikasi 
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penilaian jalur evakuasi dapat dilihat pada Tabel 1.12 berikut dengan 

menggunakan referensi dari Nugraheni (2013) mengenai lebar dan kondisi 

jalan masuk permukiman.

Semakin buruk kondisi jalur evakuasi, maka semakin tinggi pula nilai 

kerentanannya. Berdasarkan interpretasi citraan survei lapangan, maka 

penilaian jalur evakuasi dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. jalur evakuasi buruk diberi nilai 3 (tinggi),

b. jalur evakuasi sedang diberi nilai 2 (sedang), dan

c. jalur evakuasi baik diberi nilai 1 (rendah).

Tabel 1.12 Klasifikasi Jalur Evakuasi

Klasifikasi Keterangan 
Baik sebagian besar wilayah memiliki lebar jalan >6 meter, >50% 

kondisi permukaan jalan diperkeras dengan aspal maupun 

konblok, bisa diakses mobil pemadam kebakaran besar (Fire 

Truck atau Fire Tender)

Sedang sebagian besar wilayah memiliki lebar jalan 4-6 meter, 25-50% 

kondisi permukaan jalan diperkeras dengan aspal maupun 

konblok, bisa diakses mobil pemadam kebakaran ringan (Light 

Fire Tender : berbentuk kecil, berukuran seperti pick up)

Buruk sebagian besar wilayah memiliki lebar jalan <4 meter, <25% 

kondisi permukaan jalan diperkeras dengan aspal maupun 

konblok, tidak bisa diakses mobil pemadam kebakaran ringan

Sumber : Nugraheni, 2013

Jumlah bangunan juga sangat rentan terhadap bencana. Bangunan ini 

terdiri dari rumah, perkantoran, dan fasilitas umum. Wilayah yang memiliki 

jumlah bangunan yang padat memiliki kerentanan yang tinggi terhadap 

bencana. 
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Tabel 1.13 Jumlah Bangunan di Kecamatan Kotagede

Sumber : BPS, 2010

2. Kerentanan Sosial

Analisis kerentanan sosial menggunakan empat parameter, yaitu 

jumlah penduduk (kepala keluarga/KK), jumlah balita, jumlah lansia, dan 

jumlah penyandang cacat. Jumlah penduduk dan kelompok rentan yang 

semakin banyak yang menempati suatu wilayah menyebabkan semakin rentan 

terhadap terjadinya bencana. Data Monografi per kelurahan se-Kecamatan 

Kotagede Tahun 2015 digunakan untuk mengetahui masing-masing jumlah 

parameter kerentanan sosial.

Tabel 1.14 Jumlah KK dan Jumlah Kelompok Rentan di Kecamatan Kotagede

No Kelurahan
Jumlah 

Penduduk (KK)
Jumlah 

Balita (jiwa)
Jumlah Lansia 

(jiwa)
Jumlah Peyandang 

Cacat (jiwa)
1. Rejowinangun 3596 814 1284 38
2. Prenggan 3443 723 723 26
3. Purbayan 3151 701 655 32

Sumber : Data Sekunder, 2015

3. Kerentanan Ekonomi

Penilaian kerentanan ekonomi didasarkan pada jumlah warga miskin 

pada setiap kelurahan di Kecamatan Kotagede. Pendapatan perkapita yang 

rendah, sulitnya akses terhadap informasi, serta keterbatasan aset 

menyebabkan kelompok ini mempunyai kerentanan tinggi. Data Monografi 

per kelurahan se-Kecamatan Kotagede Tahun 2015 digunakan untuk  

mengetahui jumlah warga miskin sebagai kerentanan ekonomi ini. 

No Kelurahan Jumlah Bangunan (unit) 
1. Rejowinangun 3.373
2. Prenggan 3.241
3. Purbayan 2.794
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Tabel 1.15 Jumlah Warga Miskin per Kelurahan di Kecamatan Kotagede

No Kelurahan Jumlah Warga Miskin
1. Rejowinangun 237
2. Prenggan 357
3. Purbayan 440

Sumber : Data Monografi, 2015

4. Kerentanan Terhadap Bencana

Dari ketiga parameter kerentanan yang telah dianalisis tersebut, kemudian 

digabungkan dan dihitung total nilai kerentanannya pada masing-masing 

kelurahan. Dalam perhitungan total digunakan pembobotan dari ketiga parameter, 

dimana kerentanan fisik menjadi faktor kerentanan paling dominan karena kondisi 

ini sulit untuk diubah, sehingga diberikan bobot 50% sedangkan kerentanan sosial 

diberikan bobot 30% dan kerentanan ekonomi diberikan bobot 20%. 

Rumus Kelas Kerentanan :

Dimana : K : Kelas kerentanan

F : Kerentanan fisik

S : Kerentanan sosial

E : Kerentanan ekonomi

c. Analisis Kapasitas Masyarakat Terhadap Bencana di Kecamatan 

Kotagede

Penilaian kapasitas mengidentifikasikan kekuatan dan sumberdaya yang 

ada pada setiap individu, rumahtangga, dan masyarakat untuk mengatasi, 

bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko, atau segera pulih dari 

bencana. 

Analisis tingkat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana 

berbasis komunitas menggunakan metode yang dilakukan oleh Prihananto (2013). 

Kapasitas diukur dari tiga indikator, yaitu mitigasi, kesiapan, dan bertahan hidup. 

Mitigasi, kesiapan, dan bertahan hidup diwakilkan dengan 23 butir pertanyaan 

(lihat pada lampiran). Masing-masing pertanyaan memiliki skor 1 jika ya dan skor 

K = (50% x F) + (30% x S) + (20% x E)
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0 jika tidak. Masing-masing indikator memiliki bobot yang sama, yaitu 1. Kisaran 

total nilai untuk kapasitas secara keseluruhan adalah 0-23. Total nilai kapasitas 

dijumlahkan dan kemudian dibagi ke dalam tiga kelas, yaitu tinggi, sedang, dan 

rendah.

Rumus Tingkat Kapasitas :

Dimana : KP : Kelas kapasitas

M : Mitigasi

Ks : Kesiapan

B : Bertahan hidup

d. Analisis Risiko Bencana

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 

Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menyatakan 

bahwa dengan asumsi bahwa masing-masing komponen risiko (ancaman, 

kerentanan, dan kapasitas) dikelompokkan ke dalam tiga kelas atau tingkatan, 

maka dapat dilakukan analisis silang (crosstab) yang menghubungkan antar 

komponen. Sebagai contoh, jika dilakukan analisis tabel silang antara kerentanan 

dan ancaman, maka dapat diperoleh tiga kelas risiko, yaitu :

1. Risiko tinggi, jika kerentanan dan ancaman tinggi

2. Risiko sedang

3. Risiko rendah, jika kerentanan dan ancaman rendah

Sebagaimana dalam gambar di bawah ini :

K
E

R
E

N
T

A
N

A
N Tinggi 

Sedang 

Rendah

Rendah Sedang Tinggi

ANCAMAN

Gambar 1.4 Matriks Risiko 

Kp = M + Ks + B

: Risiko Rendah     : Risiko Sedang          : Risiko Tinggi



40

Analisis silang antara tingkat risiko bencana dan tingkat kapasitas 

menghasilkan wilayah mana yang perlu dikaji dalam upaya pengurangan risiko 

bencana.
R

IS
IK

O

Tinggi 

Sedang 

Rendah

Tinggi Sedang Rendah

KAPASITAS

Gambar 1.5 Matriks Prioritas Pengurangan Risiko Bencana 

: Prioritas III     : Prioritas II          : Prioritas I
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Keterangan :

: input 

: proses

: output

Kuisioner :
- Mitigasi
- Kesiapan
- Bertahan hidup

Data Sekunder :
- Jumlah KK
- Jumlah balita
- Jumlah lansia
- Jumlah 

penyandang cacat

Data Sekunder :
- Peta Tingkat 

Ancaman 
Bencana Kota 
Yogyakarta

Data Sekunder :
- Kondisi jalur 

evakuasi
- Jumlah 

bangunan

Data Sekunder :
- Jumlah warga 

miskin

Pengkelasan
Skoring 

Skoring Skoring 

Overlay
Overlay Overlay

Pengkelasan
Pengkelasan

Pengkelasan

Pengkelasan

Peta ancaman 
bencana

Peta kelas 
kerentanan sosial

Peta kelas 
kerentanan fisik

Peta kapasitas 
masyarakat

Peta kelas 
kerentanan ekonomi

Overlay

Pembobotan 

Pengkelasan

Peta kerentanan 
bencana

Analisis silang (crosstab)

Peta Risiko 
Bencana

Kesiapan Masyarakat dalam 
Menghadapi Bencana sebagai 
Upaya Pengurangan Risiko 

Bencana 

Gambar 1.6  Diagram Alir Penelitian
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1.9 Batasan Operasional

Ancaman adalah suatu  kejadian atau  peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. 

Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya (UU No.24 Tahun 

2007 tentang Bencana).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No.24 Tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana).

Kapasitas atau Kemampuan adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan 

kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan 

mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan 

memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan 

diri dari bencana (BPBD, 2015).

Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, 

politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk 

jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut

untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak 

ancaman atau bahaya tertentu (BPBD, 2015).

Masyarakat  atau  komunitas  adalah  kelompok  orang  yang  hidup  dan saling 

berinteraksi, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat 

karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan 

bersama; misalnya, tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada 

risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena  bencana,  yang 

pada akhirnya  mempunyai  kekhawatiran dan harapan yang sama tentang 

risiko bencana (BPBD, 2015).

Pengurangan   Risiko  Bencana   (PRB) adalah   sebuah   pendekatan sistematis  

untuk  mengidentifikasi,  mengkaji  dan  mengurangi  risiko- risiko 

bencana, yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-

ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan 
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maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan (BPBD, 

2015).

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat (PRBBK) adalah 

proses pengelolaan  risiko  bencana  yang  melibatkan  secara  aktif  

masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani,  

memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan 

dan meningkatkan kemampuannya (BPBD, 2015).

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada 

suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 

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

kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU No.24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana).



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari terjadinya bencana. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa bencana adalah 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. Pengesahan UU tersebut telah membawa dimensi baru dalam pengelolaan bencana di Indonesia. Dimensi baru dalam pengelolaan bencana tersebut yaitu masyarakat tidak lagi pasrah dan berdiam diri terhadap bencana, melainkan berperan aktif agar risiko dari terjadinya bencana dapat diminimalkan.

Letak geografis Indonesia secara geologis berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Eurasia yang menyebabkan rawan terhadap terjadinya bencana. Berdasarkan kondisi iklimnya, Indonesia berada di daerah dengan iklim tropis yang terdiri dari dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang tinggi maupun kemarau berkepanjangan juga dapat memicu terjadinya bencana. Kejadian-kejadian bencana besar yang terjadi akhir-akhir ini menjadikan masyarakat Kota Yogyakarta sadar bahwa bencana adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. 

Dua bencana besar telah melanda Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dampak yang dirasakan masyarakat Kota Yogyakarta. Gempabumi tektonik yang berpusat di selatan Kabupaten Bantul pada 27 Mei 2006 dengan skala 5,9 SR menimbulkan dampak yang sangat besar, kerugian yang dirasakan tidak hanya kerugian harta, akan tetapi juga korban jiwa. Erupsi Gunung Merapi pada 26 Oktober 2010 juga dirasakan dampaknya, bahaya sekunder berupa hujan abu vulkanik dan banjir lahar dingin yang menggenangi daerah-daerah di pinggiran tiga sungai besar di Kota Yogyakarta yang berhulu di Merapi. Ketiga sungai besar tersebut adalah sungai Code, sungai Winongo, dan Sungai Gajahwong.

Berbagai macam bencana yang terjadi tidak hanya yang disebabkan oleh alam. Kota Yogyakarta yang semakin tahun didatangi penduduk dari berbagai wilayah dengan berbagai tujuan menimbulkan tekanan demografis yang juga berpotensi untuk menyebabkan terjadinya bencana lain, seperti kebakaran permukiman, wabah penyakit, dan konflik sosial. Beberapa permasalahan inilah yang menjadikan Kota Yogyakarta memiliki kerawanan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun yang disebabkan oleh manusia. Bencana yang terjadi di Kota Yogyakarta dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan aset, bahkan kerugian dalam bentuk lain yang cukup besar.

Masyarakat memahami bahwa semestinya pengurangan risiko bencana bagian dari arus utama perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat menjadi sadar bahwa pembangunan menjadi tidak berarti jika bencana tidak dapat ditanggulangi. Ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana perlu dibangun untuk menghadapi ancaman bencana yang dapat terjadi setiap saat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Relawan Penanggulangan Bencana sebagai instrumen regulasi dan kebijakan untuk mengakomodasi PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas).

Komunitas yang dimaksudkan dalam upaya pengurangan risiko bencana yaitu masyarakat di tingkat kelurahan dan kampung. Masyarakat  atau  komunitas  adalah  kelompok  orang  yang  hidup  dan saling berinteraksi, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama. Masyarakat tersebut tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena  bencana, yang pada akhirnya  mempunyai  kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana. Adanya PRBBK ini, masyarakat yang berisiko terhadap bencana dilibatkan secara aktif untuk mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.

Kecamatan Kotagede merupakan salahsatu dari 14 kecamatan yang berada di Kota Yogyakarta, secara demografis merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data Kecamatan Kotagede Dalam Angka 2015, yang menyebutkan bahwa kepadatan penduduk Kecamatan Kotagede pada pertengahan tahun 2014 yaitu 10.419 jiwa/km2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) No. 02 Tahun 2012 mengklasifikasikan kepadatan penduduk lebih dari 1.000 jiwa/km2 merupakan kelas kepadatan penduduk tinggi. Kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah ini menyebabkan rentannya terhadap risiko terjadinya bencana yang menimbulkan korban, bukan hanya kerugian secara materiil akan tetapi kemungkinan besar dapat menimbulkan korban jiwa. Hal inilah yang menjadi salahsatu faktor kerentanan bencana yang ada di Kecamatan Kotagede.

Risiko bencana pada suatu wilayah juga berkaitan dengan ancaman bencana dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, di samping faktor kerentanan tersebut. Data dari BPBD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Kecamatan Kotagede memiliki angka kejadian bencana yang cukup tinggi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 11 kali. Data kejadian bencana alam di Kecamatan Kotagede pada tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 (lihat halaman 5), sedangkan Peta Kejadian Bencana Alam di Kecamatan Kotagede pada tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 1.2 (lihat halaman 6). Kejadian bencana yang paling sering terjadi adalah pohon tumbang sebanyak enam kali, dimana angin kencang sebagai penyebabnya. Angin kencang terjadi karena perbedaan tekanan yang dipengaruhi oleh perbedaan suhu yang berubah secara mendadak dari satu lokasi ke lokasi tertentu. Perubahan suhu dan perbedaan tekanan udara menyebabkan angin bergerak dari daerah yang bersuhu rendah dengan tekanan udara tinggi menuju pada daerah yang memiliki suhu tinggi dengan tekanan udara rendah.

Kecamatan Kotagede memiliki topografi datar-landai dan terdiri dari banyak bangunan. Bangunan tersebut terbuat dari material yang mudah menyerap panas ketika terpapar sinar matahari, sehingga ketika bersuhu tinggi maka tekanan udaranya rendah, kemudian angin akan bergerak menuju Kecamatan Kotagede dari daerah-daerah disekitarnya. Perubahan suhu dan tekanan udara secara mendadak inilah yang akan menyebabkan angin kencang yang berpotensi menjadi ancaman bencana di Kecamatan Kotagede. Banyak wilayah di Kecamatan Kotagede yang memiliki pepohonan besar dan sudah tua (rapuh), seperti di area Kebun Binatang Gembira Loka sehingga menjadi ancaman terjadi pohon tumbang ketika ada angin kencang.





Gambar 1.1 Kejadian Pohon Tumbang di Kebun Binatang Gembira Loka, 

30 Maret 2016 (Sumber : http://www.tempo.co)



Kapasitas atau kemampuan masyarakat di Kecamatan Kotagede dalam menghadapi bencana juga perlu dilakukan pengkajian. Kapasitas masyarakat ini erat hubungannya dengan upaya untuk mengurangi risiko bencana, yang terdiri dari mitigasi, kesiapan dalam menghadapi bencana, dan kemampuan dalam bertahan hidup. Usaha mitigasi yang ada di Kecamatan Kotagede misalnya adalah membentuk organisasi relawan dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, seperti pembentukan dua Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan satu Kelurahan Tangguh Bencana yaitu KTB Darakan di Kelurahan Prenggan, KTB Rejowinangun di Kelurahan Rejowinangun, dan Kelurahan Tangguh Purbayan.

Berdasarkan latar belakang seperti yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kapasitas Masyarakat Dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta”.



Tabel 1.1 Data Kejadian Bencana Alam di Kecamatan Kotagede 

Kota Yogyakarta Tahun 2015

		No

		Tanggal

		Jam

		Kelurahan

		Lokasi

		Jenis Bencana

		Penyebab



		1

		18-Jan-15

		

		Prenggan

		Sambirejo RT 05 RW 01

		Tergenang luapan Aliran Sungai Gajah Wong

		Hujan Lebat



		2

		18-Jan-15

		

		Prenggan

		Sambirejo RT 06 RW 01

		Tergenang luapan Aliran Sungai Gajah Wong

		Hujan Lebat



		3

		4-Mar-15

		07.30

		Prenggan

		Sambirejo RT 06 RW 01

		Tanah Longsor

		Banjir



		4

		12-Mar-15

		20.45

		Rejowinangun

		Jalan Nogobondo RT 2 RW 07

		Pohon Tumbang diameter 1 meter

		Angin Kencang



		5

		24-Mar-15

		16.05

		Rejowinangun

		Rejowinangun

		Pohon tumbang

		Angin Kencang



		6

		24-Mar-15

		17.00

		Rejowinangun

		Pilahan

		Pohon tumbang

		Angin Kencang



		7

		24-Apr-15

		07.45

		Prenggan

		RT 31 RW 13 

		2 Pohon SukunTumbang

		Angin Kencang



		8

		24-Apr-15

		07.45

		Prenggan

		Jl. Wiji Adisoro (sebelah barat Kantor Camat KG)

		Tanah Longsor

		Banjir



		9

		10-Nov-15

		15.07

		Purbayan

		Dalem Purbayan Kotagede

		Pohon Tumbang

		Angin Kencang



		10

		9-Des-15

		17.30

		Rejowinangun

		Rejowinangun RW 9 (gudang Pol PP)

		Pohon Tumbang

		Angin Kencang



		11

		12-Des-15

		12.26

		Prenggan

		Jl. Mondorakan No 54 RT 35 RW 13 Darakan

		Rumah Tersambar Petir

		Hujan Lebat disertai Petir





Sumber : BPBD Kota Yogyakarta, 2015











































































1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini ada beberapa pertanyaan penelitian yang dirumuskan, yaitu: 

1. bagaimana tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap  pengurangan risiko di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta?, dan

2. bagaimana kesiapan masyarakat menghadapi bencana di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dalam upaya mengurangi risiko bencana berbasis komunitas?



1.3 Tujuan Penelitian

	Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. mengetahui tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, dan

2. mengetahui kesiapan masyarakat menghadapi bencana di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dalam upaya mengurangi risiko bencana berbasis komunitas.



1.4 Kegunaan Penelitian

	Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. dapat memberikan informasi bagi masyarakat, pemerintah daerah maupun intansi terkait (misal BPBD Kota Yogyakarta) mengenai ancaman dan kerentanan, serta kapasitas masyarakat terhadap risiko bencana sehingga dapat meminimalkan dampak dan korban yang dapat ditimbulkan,

2. bagi studi Geografi, dapat memberikan sumbangan positif mengenai keilmuan Penanggulangan Bencana terutama mengembangkan pemahaman tentang manajemen pengurangan risiko bencana, dan

3. bagi peneliti, dapat melatih diri dalam mengembangkan pemahaman dan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dengan menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama belajar di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.



1.5 Telaah Pustaka 

1.5.1 Bencana

	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Undang-undang ini mengklasifikasikan bencana menjadi tiga kelas berikut ini,



a. Bencana alam 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan alam, antara lain : gempabumi, kekeringan, tsunami, angin topan, gunung meletus, tanah longsor, dan banjir.

b. Bencana nonalam

Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan nonalam, antara lain : gagal teknologi, epidemi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.

c. Bencana sosial

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan manusia, yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas, dan teror.

	

	Kementerian Pekerjaan Umum dalam  Muta’ali (2014) pada Penyusunan Program Penanganan Bencana Alam Bidang Penataan Ruang mengelompokkan bencana berdasarkan penyebabnya menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana akibat ulah manusia, dan bencana kombinasi.



a. Bencana Alam (natural disaster)

	Bencana alam merupakan fenomena atau gejala alam yang disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam mengancam kehidupan, struktur dan perekonomian masyarakat serta menimbulkan malapetaka. Bencana yang termasuk bencana alam antara lain : wabah penyakit, gelombang laut pasang, hama dan penyakit tanaman, banjir, gempabumi	, erosi, letusan gunung berapi, angin taufan, tanah longsor, badai tropis, kekeringan, dan kebakaran hutan.

b. Bencana Akibat Ulah Manusia (man-made disaster)

	Bencana karena ulah manusia merupakan peristiwa yang terjadi karena proses teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi antara manusia itu sendiri yang dampak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat. Bencana karena ulah manusia tersebut antara lain : perang, peristiwa kerusuhan/konflik penduduk, kebakaran, ledakan industri/instalasi listrik, pencemaran lingkungan, dan kecelakaan.

c. Bencana Kombinasi

	Bencana ini dapat disebabkan oleh ulah manusia maupun oleh alam itu sendiri. Bencana ini dapat disebabkan oleh keadaan geologi, biologis, seismis, hidrologis atau disebabkan oleh suatu proses dalam lingkungan alam maupun oleh teknologi, interaksi manusia terhadap lingkungannya serta interaksi antara manusia itu sendiri. Contoh dari bencana yang mungkin timbul dari kombinasi ini ialah banjir, kebakaran hutan, longsor, erosi, dan abrasi.

	

	BAKORNAS PB atau Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (2007, dalam Muta’ali 2014) mendefinisikan secara singkat tentang pengertian jenis-jenis bencana. Jenis bencana dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut.















Tabel 1.2 Jenis Bencana: Pengertian dan Keterangannya

		No.

		Bencana

		Pengertian

		Keterangan



		1.

		Gempabumi

		Gempabumi adalah terguncangnya bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif aktivitas gunungapi atau runtuhan batuan.

		Penyebab : (1) tektonik akibat pergerakan kulit/lempeng bumi, (2) aktivitas sesar dipermukaan bumi, (3) pergerakan geomorfologi, contohnya runtuhan tanah, (4) aktivitas gunungapi, (5) ledakan nuklir



		2.

		Tsunami

		Tsunami berasal dari bahasa Jepang, “tsu” berarti pelabuhan, “nami” berarti gelombang, sehingga secara umum diartikan sebagai pasang laut yang besar di pelabuhan. Tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan oleh gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan impulsif tersebut bisa berupa gempabumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran.

		Penyebab : (1) gempabumi, (2) tanah longsor di bawah tubuh air/laut, (3) letusan gunungapi di bawah laut dan gunungapi pulau



		3.

		Letusan gunungapi

		Letusan gunungapi adalah bentuk timbunan (kerucut dan lainnya) di permukaan bumi yang dibangun oleh timbunan rempah letusan, atau tempat munculnya batuan lelehan (magma) / rempah lepas / gas yang berasal dari bagian dalam bumi.

		Penyebab : (1) pancaran magma berasosiasi dengan arus konveksi panas, (2) proses tektonik, (3) akumulasi tekanan dan temperatur dari fluida magma menimbulkan pelepasan energi



		

		

		Akibat letusan gunungapi



		

		

		1. Bahaya utama (primer), bahaya langsung akibat letusan gunungapi. Jenis bahaya tersebut adalah awan panas (piroclastic flow), lontaran batu (pijar), hujan abu lebat, leleran lava (lava flow), dan gas beracun.

		2. Bahaya ikutan (sekunder), bahaya akibat terjadi penumpukan material di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan terbawa oleh air hujan dan tercipta lumpur turun ke lembah sebagai banjir (lahar)



		4.

		Banjir 

		Aliran air sungai yang tingginya melebihi muka air normal sehingga melimpas dari palung sungai menyebabkan adanya genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Aliran air limpasan tersebut yang semakin meninggi, mengalir, dan melimpasi muka tanah yang biasanya tidak dilewati aliran air.

		



		5.

		Gelombang pasang

		Gelombang laut pasang adalah pergerakan naik turunnya muka air laut yang membentuk lembah dan bukit mengikuti gerak sinusoidal. Terdapat dua tipe :

1. Gelombang periode singkat (wave of short period), yang biasanya dibangkitkan oleh tiupan angin dipermukaan lautLanjutan Tabel 1.2



2. Gelombang periode panjang (wave of long period), yang mempunyai periode lebih lama dari gelombang yang disebabkan oleh angin

		Yang termasuk dalam kategori gelombang periode panjang, antara lain : 

1. gelombang pasang surut (astronomical tide/tidal wave)

2. gelombang tsunami

3. gelombang badai



		6.

		Longsor 

		Longsoran merupakan salahsatu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut.

		Ada 6 jenis tanah longsor: longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan.



Gejala umum :

1. Muncul air secara tiba-tiba dari permukaan tanah di lokasi baru

2. Air sumur di sekitar lereng menjadi keruh

3. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan



		7. 

		Kekeringan

		Kekeringan adalah hubungan antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan

		Tipe kekeringan :

1. Kekeringan meteorologis

2. Kekeringan hidrologis

3. Kekeringan pertanian

4. Kekeringan lengas tanah

5. Kekeringan sosial ekonomi

6. Kekeringan antropogenik



		8.

		Kebakaran hutan dan lahan

		Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan.

		



		9.

		Angin badai/angin puting beliung

		Pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atu lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa.Lanjutan Tabel 1.2



		Penyebab : perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca.



Gejala terjadinya :

1. terlihat gumpalan awan gelap, besar, dan tinggi

2. petir dan guruh terlihat dari kejauhan

3. terdengar suara gemuruh dari kejauhan



		10.

		Kegagalan teknologi

		Semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan atau industri.



		Contoh :

1. Kegagalan/kesalahan dalam keselamatan pabrik

2. Kesalahan prosedur pengoperasian pabrik

3. Kerusakan komponen

4. Kebocoran reaktor nuklir

5. Kecelakaan transportasi (darat, laut, dan udara)

6. Sabotase atau pembakaran akibat kerusuhan

7. Dampak ikutan dari bencana alam (gempabumi, banjir, longsor, dsb)



		11.

		Wabah penyakit

		Wabah adalah gejala berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. (KLB = Kejadian Luar Biasa) 

		Penyebab wabah secara umum :

1. toksin (kimia dan biologi)

2. infeksi (virus, bakteri, protozoa dan cacing)



		12.

		Konflik 

		Konflik adalah suatu yang tidak bisa dihindarkan. Konflik melekat erat alam jalinan kehidupan. Hingga sekarang dituntut untuk memperhatikan dan meredam kepanikan terhadap konflik.

		Merebaknya euphoria reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah yang diwarnai dengan berbagai masalah yang kompleks dan multi dimensional telah melahirkan konflik-konflik baru.



		13.

		Kebakaran bangunan/

Permukiman

		Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti rumah /permukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain dilanda api ang menimbulkan korban dan/atau kerugian.

		





Sumber : BAKORNAS PB dalam Muta’ali, 2014 dengan modifikasi







	MANAJEMEN KRISIS



MANAJEMEN RISIKO



	













	Gambar 1.3 Siklus Penanggulangan Bencana

	

	Gambar 1.3 di atas menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas tiga tahap, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

a. Prabencana

· Dalam situasi tidak terjadi bencana, yang terdiri dari :

1. perencanaan penanggulangan bencana,

2. pengurangan risiko bencana,

3. pencegahan,

4. pemaduan dalam perencanaan pembangunan,

5. persyaratan analisis risiko bencana,

6. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang,

7. pendidikan dan pelatihan, dan

8. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

· Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana

1. Kesiapsiagaan

2. Peringatan dini

3. Mitigasi bencana





b. Saat tanggap darurat

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya

2. Penentuan status keadaan darurat bencana

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana

4. Pemenuhan kebutuhan dasar

5. Perlindungan terhadap kelompok rentan

6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital

c. Pascabencana 

1. Rehabilitasi

2. Rekonstruksi 

	

1.5.2 Analisis Risiko Bencana

	Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang melanda. Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. BNPB membuat Pedoman Perencanaan Mitigasi Risiko Bencana, berupa Peraturan Kepala BNPB nomor 4 tahun 2008 sebagai berikut :

				R =  

Dimana :	R	= Disaster Risk (Risiko Bencana)

		H	= Hazard (Ancaman)

		V	= Vulnerability (Kerentanan)

		C	= Capacity (Kapasitas)

	Formula risiko tersebut dapat diartikan bahwa semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar pula risikonya dan semakin besar kerentanan, maka risiko yang ditimbulkan akan semakin besar. Kapasitas yang besar dari masyarakat dapat mengurangi risiko yang mungkin timbul. Masyarakat dapat mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh bencana dengan kapasitas atau kemampuan yang dimilikinya.

	Langkah selanjutnya adalah menyusun indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menetukan mewakili komponen ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Komponen ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadiaan. Komponen kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Komponen kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan (BNPB, 2012 dalam Muta’ali, 2014). Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran dan manajemen 3 komponen risiko. Upaya memperkecil risiko dilakukan dengan (1) memperkecil ancaman, (2) mengurangi kerentanan, dan (3) meningkatkan kapasitas dari kawasan yang terancam.

	

1.5.3 Analisis Ancaman 

	Ancaman adalah suatu  kejadian atau  peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya (UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Ancaman dapat diartikan sebagai suatu hal atau kejadian yang memberikan kemungkinan bencana terjadi, dengan kata lain dikatakan sebagai bencana yang belum terjadi. Ancaman dapat dianalisis seperti pada tabel 1.3 berikut ini.













Tabel 1.3 Analisis Ancaman

		No.

		Analisis Ancaman

		Keterangan

		Rincian



		1.

		Jenis ancaman

		bencana alam, bencana nonalam, campuran (sosial)

		gempabumi, kekeringan, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunungapi, gelombang ekstrim dan abrasi, cuaca ektrim, kebakaran hutan dan permukiman, epidemi dan wabah penyakit, gagal teknologi, dan konflik sosial



		2.

		Basis analisis

		cara analisis yang digunakan untuk mendalami ancaman bencana

		terdiri dari :

a. sumber penyebab terjadinya ancaman,

b. kekuatan ancaman,

c. kecepatan ancaman,

d. intensitas, frekuensi, dan pola perulangannya,

e. durasi atau lama kejadian,

f. sebaran dan luas cakupan ancaman, dan

g. posisi atau kedudukan objek berisiko terhadap ancaman.



		3.

		Dampak ancaman bencana

		akibat kerugian yang ditimbulkan oleh suatu bencana dan dapat digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya ancaman bencana

		terdiri dari :

a. luas cakupan daerah terancam (terpapar),

b. jumlah jiwa yang terpapar (korban),

c. kerugian harta benda, dan

d. kerusakan lingkungan.





Sumber : UU No.24 Tahun 2007



	Ancaman yang ada di suatu wilayah tidak hanya satu jenis melainkan beberapa ancaman. Ancaman utama yang prioritas sampai ancaman yang rendah nilainya harus dapat diidentifikasi, sehingga semua potensi ancaman diketahui dengan baik. Potensi ancaman di suatu daerah dapat dilakukan dengan melakukan review terhadap kejadian bencana yang pernah terjadi di daerah tersebut. Kejadian bencana yang pernah terjadi dapat dipastikan memiliki potensi untuk terjadi kembali mengingat kejadian bencana adalah suatu kejadian yang bersifat siklik.





1.5.4 Analisis Kerentanan

	Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu. Kerentanan yang ada di setiap wilayah memiliki tingkat, jenis dan karakteristik yang bervariasi. Wilayah yang telah dilakukan kajian kerentanan sebelumnya, maka perlu dilakukan review dan update data. Indikator kerentanan disajikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari tipe kerentanan, indikator, dan rincian indikator yang dapat diamati dalam Tabel 1.4 berikut (lihat halaman 18).



1.5.5 Analisis Kapasitas

	Kapasitas atau kemampuan adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana (BPBD, 2015). IIRR&Cordaid (2007 dalam Prihananto, 2013) menjelaskan bahwa berdasarkan Pengalaman dalam Menerapkan Pengurangan Risiko Bencana oleh Masyarakat, kapasitas dikelompokkan menjadi tiga kategori untuk mengukur kapasitas masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana. Kategori kapasitas yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel yang dapat diamati dalam Tabel 1.5 berikut (lihat halaman 19).

















Tabel 1.4 Indikator Kerentanan

		No

		Tipe kerentanan

		Indikator 

		Rincian Indikator



		1.

		Kerentanan fisik (potensi kerusakan fisik/infrastruktur akibat hazard)

		Bangunan fisik dan prasarana terpapar

		· Permukiman/ perumahan/ rumah (kawasan terbangun)

· Fasilitas publik (kantor pemerintahan, perkantoran, bangunan pendidikan dan kesehatan, dll)

· Infrastruktur transportasi (jalan, jembatan, terminal, bandara, pelabuhan, dll)

· Fasilitas umum lainnya



		2.

		Kerentanan sosial (keselamatan jiwa)

		Penduduk terpapar dan kelompok rentan

		· Jumlah dan atau kepadatan penduduk

· Kelompok rentan (umur tua, perempuan, janda, janda, penduduk cacat, penduduk miskin, dll)



		3.

		Kerentanan ekonomi (kerugian/rusaknya kegiatan ekonomi)

		Produksi wilayah dan aset penduduk

		· Produksi sektoral (pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, industri, jasa, dll)

· Tenaga kerja di sektor rentan

· Produksi wilayah (Produk Domestik Regional Bruto)

· Aktivitas produksi (jumlah pelaku usaha kecil-menengah-besar)

· Aset masyarakat (kepemilikan barang, modal atau penguasaan aset yang memiliki nilai ekonomi)



		4.

		Kerentanan lingkungan (kondisi wilayah rawan bencana)

		Zona perlindungan lingkungan terpapar

		· Cakupan area zona perlindungan (kawasan lindung), seperti hutan lindung, ruang terbuka hijau, resapan air, dsb





Sumber :Muta’ali, 2014



















Tabel 1.5 Kategori Kapasitas

		Komponen Kapasitas

		Keterangan (Merujuk pada)



		Kapasitas dalam hubungannya dengan ancaman



		Mitigasi (kegiatan yang berhubungan dengan ancaman)

		Mitigasi mencakup usaha-usaha mengurangi dampak akibat ancaman dan karenanya juga mengurangi tingkat bencana. Usaha-usaha mitigasi bisa terdiri dari usaha fisik seperti pertahanan gempabumi dengan penataan rumah yang rapi berbasis pengurangan risiko bencana, dan usaha-usaha non fisik antara lain pelatihan, membentuk organisasi relawan, kesdaran masyarakat, program kemanan pangan dan perlindungan masalah-masalah lingkungan. 



		Pencegahan 

		Pencegahan mencakup kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang bisa menyebabkan bahaya pada masyarakat dan berbagai fasilitas.



		Kapasitas dalam hubungannya dengan kerentanan 



		Tingkat bertahan hidup (kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kerentanan individu)

		Berusaha bertahan hidup dalam situasi yang sulit.



		Kesiapan (kegiatan yang berhubungan dengan kerentanan masyarakat)

		Kelompok/organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai sistem yang disiapkan untuk segala ancaman yang akan terjadi.





Sumber : IIRR&Cordaid, 2007 dalam Prihananto 2013



	Hal terpenting dalam rangka peningkatan kapasitas ini adalah memandang masyarakat sebagai subyek bukan obyek penanganan bencana dalam proses pembangunan, sehingga perlu dikembangkan upaya sebagai berikut.

a. Pendidikan bencana, melalui program pendidikan informal atau formal, pelatihan, dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan profesional dan kompetensi yang diperlukan.

b. Sosialiasasi pengetahuan, bidang mitigasi bencana yang sedang berkembang dengan cepat kepada masyarakat baik tentang bahaya-bahaya maupun sarana untuk memerangi bahaya tersebut yang dapat menjadikan program-program implementasi menjadi lebih efektif.

c. Pelatihan simulasi, dalam rangka memahamkan risiko bencana kepada masyarakat yang ditimbulkan, baik dari bencana alam maupun bencana yang dikarenakan ulah manusia.

1.5.6 Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)

	Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatan sistematis  untuk  mengidentifikasi,  mengkaji  dan  mengurangi  risiko- risiko bencana. PRB bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan. Pendekatan PRB merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam perencanaan pengurangan bencana yang menyeluruh. Paradigma penanggulangan bencana ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Jadi, ada tiga hal penting terkait dengan perubahan paradigma ini, yaitu sebagai berikut ini,

a. Penanggulangan bencana tidak lagi berfokus pada aspek tanggap darurat tetapi pada keseluruhan manajemen risiko.

b. Perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat dan bukan semata-mata karena kewajiban pemerintah.

c. Penanggulangan bencana buka lagi hanya urusan pemerintahan tetapi juga menjadi urusan bersama masyarkat dan lembaga usaha, dimana pemerintah menjadi penanggungjawab utamanya.

	Seiring berjalannya waktu, konsep penanggulangan bencana mengalami perkembangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.6 (lihat halaman 23), dimana paradigma kebencanaan, pemahaman, dan tujuannya dapat disajikan dalam tabel tersebut.

	Meminimalisir risiko pada hakekatnya adalah mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas.

1. Pengurangan ancaman

	Dalam upaya mengurangi berbagai ancaman perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. sebagian besar risiko yang terkait dengan bencana alam, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali kesempatan untuk mengurangi ancaman; oleh karenanya kebijakan pengurangan ancaman difokuskan pada upaya pencegahan, mitigasi, dan pembangunan kesiapsiagaan masyarakat,

b. penyediaan peta rawan bencana, baik untuk gunung berapi, tanah longsor, banjir, dan kerawanan lainnya sehingga dapat dilakukan tindakan mitigasi secara dini,

c. penyiapan struktur fisik untuk mengurangi ancaman dan dampak bencana, seperti sabo untuk menguragi ancaman aliran lahar, dam/bendungan untuk mereduksi banjir, bangunan tahan gempa, rehabilitasi mangrove untuk pencegahan/pengurangan abrasi dan lain sebagainya,

d. ancaman bencana nonalam dan bencana sosial, dapat dikurangi dengan penegakan hukum dan pemberian insentif bagi upaya pelestarian lingkungan (reward and punishment),

e. penyiapan regulasi untuk keselamatan dan kenyamanan yang berkaitan dengan tindakan yang dapat menimbulkan ancaman bencana.	

2. Pengurangan kerentanan

	Tingkat kerentanan dapat ditinjau dari kerentanan fisik (infrastruktur), sosial kependudukan, dan ekonomi. Pengurangan kerentanan masyarakat difokuskan pada hal-hal sebagai berikut ini.

a. Perlindungan masyarakat yang rentan (bayi, balita, ibu hami, orang cacat, dan lansia), mendorong aktivitas ekonomi produktif dan peningkatan infrastruktur.

b. Penataan fasilitas baru; melalui perencanaan tata ruang yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman.

c. Pendorongan individu atau institusi untuk mengambil tindakan-tindakan mitigasi bencana.

3. Peningkatan kapasitas

	Ruang lingkup dalam peningkatan kapasitas adalah sebagai berikut ini.

a. Tingkat individu, yang berarti kualifikasi dan kemampuannya dalam mengembangkan pengelolaan bencana dalam setiap tupoksinya yang baik sifatnya individu maupun sebagai individu dalam lembaga. Untuk itu perlu dikembangkan upaya sebagai berikut :

· Pendidikan bencana dilaksanakan melalui program pendidikan formal, pelatihan dan pembangunan institusi untuk memberikan pengetahuan profesional dan kompetensi yang diperlukan.

· Sosialiasi pengetahuan kepada masyarakat dalam bidang mitigasi bencana yang sedang berkembang dengan cepat baik tentang bahaya-bahaya maupun sarana untuk memerangi bahaya tersebut sehingga program-program yang diimplementasikan menjadi lebih efektif.

b. Tingkat kelembagaan; terkait dengan struktur organisasi, pengambilan keputusan, tata kerja dan hubungannya dengan jaringan (koordinasi antar elemen) dalam melaksanakan pengelola bencana sesuai dengan tupoksi lembaga yang bersangkutan.

c. Tingkat sistem dan kebijakan; kerangka kebijakan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kondisi dan situasi lokal daerah, serta bagaimana lingkungan yang ada mendukung tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah sistem atau kebijakan yag terakomodasi dalam peraturan perundangan daerah.



	Salah satu hal yang paling utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah penyelenggaraan PRBBK yang berintikan pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan ketangguhan menghadapi bencana. Dalam nomenklatur pemerintahan di tingkat pemerintah pusat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah menetapkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Relawan Penanggulangan Bencana sebagai Instrumen Regulasi dan Kebijakan Untuk Mengakomodasi PRBBK. Komunitas yang dimaksudkan adalah masyarakat di wilayah itu sendiri. 





Tabel 1.6 Perkembangan Konsep Penanggulangan Bencana

		Paradigma

		Pemahaman

		Tujuan 



		Paradigma Bantuan (relief) dan kedaruratan (emergency) (Tahun 1960an)

		Bencana adalah suatu kejadian yang tak terelakkan (tidak dapat dihindari) dan yang paling utama adalah penyelamatan korban dan pemberian pertolongan

		Menekan tingkat kerugian, kerusakan, dan memulihkan keadaan 



		Paradigma Mitigasi (Tahun 1980an)

		Dampak bencana dapat diminimalisir dengan langkah-langkah kesiapsigaan dan persiapan yang matang (mitigasi) baik yang bersifat mitigasi aktif maupun pasif

		Tujuannya diarahkan pada identifikasi daerah-daerah rawan bencana, mengenali pola-pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan-kegiatan mitigasi, baik struktural maupun non-struktural seperti penataan ruang, building code, dsb



		Paradigma Pembangunan (Tahun 1990an)

		Dampak bencana dapat diminimalisir dengan peningkatan pembangunan sehingga dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat

		Upaya-upaya yang dilakukan lebih bersifat mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana dengan program pembangunan. Misalnya, melalui perkuatan ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan, dsb



		Paradigma Pengurangan Risiko (Tahun 2000an)

		Pendekatan ini merupakan perpaduan dari sudut pandang teknis dan ilmiah dengan perhatian kepada faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik dalam perencanaan pengurangan bencana

		Penanggulangan bencana bertujuan untuk menigkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan risiko terjadinya bencana. Hal terpenting dalam pendekatan ini adalah memandang masyarakat sebagai subyek bukan obyek dari penanggulangan bencana dalam proses pembangunan.





Sumber : Muta’ali, 2014



	Masyarakat  atau  komunitas  adalah  kelompok  orang  yang  hidup  dan saling berinteraksi, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama; misalnya, tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena  bencana,  yang pada akhirnya  mempunyai  kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana, sehingga dengan PRBBK diharapkan dapat mengelola  risiko  bencana  yang  melibatkan  secara  aktif masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani,  memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya.



1.6 Penelitian Sebelumnya

	Fuad Galuh Prihananto (2013) melakukan penelitian mengenai pengurangan risiko bencana dengan judul “Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kapasitas masyarakat dengan kegiatan PRBBK. Variabel atau indikator yang digunakan meliputi mitigasi, kesiapan, dan bertahan hidup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat mitigasi warga desa Wonolelo adalah tinggi (dengan persentase lebih dari 60% pada setiap dusun), tingkat kesiapan warga desa termasuk tinggi (dengan persentase >50% pada setiap dusun), dan tingkat bertahan hidup warga desa juga termasuk tinggi (dengan nilai persentase >60% pada setiap dusun). Tingkat kapasitas dibagi menjadi tiga kelas, dimana kapasitas tinggi memiliki persentase 68%, tingkat kapasitas sedang adalah 25,3%, dan kapasitas rendah memiliki persentase yang terkecil, yaitu 6,7%; dimana tingkat kapasitas ini berhubungan dengan faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan serta pengetahuan dan persepsi masyarakat terhadap bencana.

	Fitri Oknaini (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana di Desa Kepuharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial risiko bencana yang ada di lokasi penelitian, mengetahui kondisi masyarakat di lokasi penelitian, serta merencanakan strategi dalam pengembangan masyarakat yang tangguh bencana di lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif kualitatif dengan cara mengumpulkan fakta yang ada di lapangan untuk membangun teori mengenai masyarakat tangguh bencana. Teknik pengumpulan data adalah dengan survei dan wawancara mendalam dengan menggunakan metode purposive sampling, selain itu dilakukan dengan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk menjaring usulan megenai strategi penguatan kapasitas dalam membentuk masyarakat tangguh bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Kepuharjo memiliki 42,51% kawasan dengan kerentanan tinggi, 8% kawasan dengan kerentanan sedang, dan 49,48% kawasan dengan kerentanan rendah. Hasil wawancara dan FGD yang dilakukan diperoleh usulan strategi pengembangan masyarakat tangguh bencana di Desa Kepuharjo yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi kerentanan, yaitu strategi sebelum terjadi bencana, strategi masa tanggap darurat, dan strategi setelah terjadi bencana.

	Aniesa Norma Dantie (2013) melakukan penelitian mengenai Rencana Aksi Komunitas Untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Pesisir Studi Kasus Desa Tangguh Bencana Poncosari, Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Rencana Aksi Komunitas (RAK) Desa dalam menghadapi bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengambilan data berupa survei lapangan, indeepth interview, dan Focused Group Discussion (FGD). Hasil dari penelitian ini adalah (1) RAK untuk PRB merupakan jawaban yang terstruktur sebagai program pemerintah untuk merangkum strategi PRB di suatu komunitas, baik desa, kampung, maupun kecamatan; (2) Penyusunan RAK untuk PRB di suatu desa memiliki alur : kajian ancaman, kerentanan, dan kapasitas; kajian risiko bencana; perumusan program untuk meredam ancaman, peningkatan kapasitas dan pengurangan kerentanan; penyiapan aspek legal dokumen untuk dimasukkan dalm pogram desa/RPJMDesa; (3) RAK untuk PRB di Desa Poncosari telah menjadi aktivitas PRB di desa, yang dapat menjadi panduan bagi pihak internal maupun eksternal desa untuk berkontribusi dalam mengupayakan ketangguhan bencana di Desa Poncosari.

	Penelitian yang dilakukan saat ini adalah Kajian Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas dengan wilayah penelitiann Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta. Peneliti mengacu beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah metode yang digunakan, yaitu metode kuantitatif dengan skoring untuk menilai kelas ancaman, kerentanan, dan kapasitas. Pemberian bobot dilakukan pada parameter kelas kerentanan, sedangkan teknik pengambilan data untuk kelas kapasitas dengan kuesioner. Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah peneliti mengkombinasikan ketiga penelitian yang dijadikan sebagai referensi tersebut, sehingga hasil penelitian lebih bervariasi. Hasil penelitian adalah (1) tingkat risiko terhadap bencana dengan analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas, serta (2) kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana dalam upaya mengurangi risiko bencana.

	Penelitian mengenai pengurangan risiko bencana yang pernah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang dilakukan disajikan dalam Tabel 1.7 berikut ini (lihat halaman 27).



1.7 Kerangka Penelitian 

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kecamatan Kotagede memiliki risiko terhadap bencana. Komponen risiko terdiri dari ancaman, kerentanan, dan kapasitas. 

Data kejadian bencana alam yang bersumber dari BPBD Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa Kecamatan Kotagede memiliki angka kejadian bencana yang cukup tinggi pada tahun 2015 yaitu sebanyak 11 kali, dengan bencana angin kencang yang paling sering terjadi yaitu sebanyak enam kali. Angin kencang terjadi karena wilayah ini memiliki topografi datar-landai dan memiliki banyak bangunan, sehingga menyebabkan perubahan suhu dan tekanan udara secara mendadak. Wilayah di Kecamatan Kotagede banyak yang memiliki pepohonan besar dan sudah tua (rapuh) seperti di area Kebun Binatang Gembira Loka, sehingga menjadi ancaman terjadi pohon tumbang ketika ada angin kencang.

Kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Kotagede menyebabkan rentannya terhadap risiko terjadinya bencana yang dapat menimbulkan korban, sedangkan kapasitas masyarakat Kotagede dalam menghadapi bencana juga perlu dilakukan pengkajian. Usaha mitigasi yang ada di Kecamatan Kotagede misalnya adalah pembentukan dua Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan satu Kelurahan Tangguh Bencana yaitu KTB Darakan di Kelurahan Prenggan, KTB Rejowinangun di Kelurahan Rejowinangun, dan Kelurahan Tangguh Purbayan.	
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Tabel 1.7 Perbandingan Antara Penelitian Yang Dilakukan Dengan Penelitian Sebelumnya

		Nama Peneliti (Tahun)

		Judul

		Tujuan

		Metode

		Hasil



		Fuad Galuh Prihananto (2013)

		Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) di Desa Wonolelo Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul

		1. Mengetahui tingkat kapasitas masyarakat dalam upaya melaksanakan program PRBBK di Desa Wonolelo Pleret Bantul.

2. Mengetahui kendala dalam melaksanakan program PRBBK kepada masyarakat di Desa Wonolelo Pleret Bantul.

3. Merumuskan strategi terhadap peningkatan tingkat kapasitas masyarakat di Desa Wonolelo Pleret Bantul.

		Metode survei dan pengambilan sampel terpilih

		Tingkat kapasitas masyarakat dalam PRBBK dengan kendala dan strategi yang dilakukan



		Fitri Oknaini (2013)

		Pengurangan Risiko Bencana Melalui Pengembangan Masyarakat Tangguh Bencana di Desa Kepuharjo

		1. Menganalisis pola spasial tingkat kerentanan serta risiko bencana di Kawasan Merapi khususnya di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan

2. Menganalisis kondisi masyarakat di Desa Kepuharjo terkait dengan bencana dan langkah pengurangan risiko bencana

3. Menganalisis pengembangan strategi masyarakat tangguh bencana sebagai upaya pengurangan risiko bencana di Desa KepuharjoLanjutan Tabel 1.7



		Pendekatan induktif kualitatif dengan metode survey purposive sampling

		Program-program yang tepat untuk kawasan lereng Merapi untuk membentuk masyarakat tangguh bencana



		Aniesa Norma Dantie (2013)

		Rencana Aksi Komunitas Untuk Pengurangan Risiko Bencana di Kawasan Pesisir Studi Kasus Desa Tangguh Bencana Poncosari, Srandakan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

		1. Memahami fungsi dokumen Rencana Aksi Komunitas untuk Penanggulangan Bencana (PB) dalam Desa Tangguh

2. Tersusunnya akhir proses penyusunan Rencana Aksi Komunitas untuk Penanggulangan Bencana dalam Desa Tangguh Bencana di Kawasan Pesisir.

3. Terumuskannya Rencana Aksi Komunitas untuk Penanggulangan Bencana di Desa Tangguh Poncosari.

		a. Survei lapangan

b. Indeepth interview

c. Focused Group Discussion (FGD)

		1. Pembahasan posisi strategis Rencana Aksi PB

2. Rencana Aksi Komunitas untuk PB

3. Pola alur penyusunan Rencana Aksi PB



		Puspasari Dwi Nugraheni (2016)Lanjutan Tabel 1.7



		Kajian Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta

		1. mengetahui tingkat ancaman, kerentanan, dan kapasitas masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta.

2. mengetahui kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dalam upaya mengurangi risiko bencana berbasis komunitas.

		Metode kuantitatif dengan teknik kuesioner dan skoring

		1. Tingkat risiko Kecamatan Kotagede terhadap bencana dengan analisis ancaman, kerentanan, dan kapasitas.

2. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta dalam upaya mengurangi risiko bencana.





Sumber : Analisis, 2016













Penilaian tingkat risiko bencana dilakukan dengan penilaian terhadap tingkat ancaman, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas. Tingkat ancaman dan kerentanan yang dianalisis secara silang (crosstab) akan menghasilkan tingkat risiko. Semakin besar tingkat ancaman dan kerentanan, maka risikonya juga semakin besar. Tingkat risiko dapat digunakan untuk analisis upaya pengurangan risiko bencana. Prioritas dalam upaya pengurangan risiko dilakukan dengan analisis silang dari hasil tingkat risiko bencana dengan tingkat kapasitas.

Upaya memperkecil risiko dilakukan dengan memperkecil ancaman, mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana perlu dilakukan pengkajian melalui wawancara terhadap tokoh kunci, sehingga ketangguhan dan kesiapan masyarakat terhadap bencana perlu dibangun untuk menghadapi ancaman bencana yang dapat terjadi setiap saat. Pemberdayaan masyarakat juga perlu dilakukan dengan membentuk Kampung Tangguh Bencana maupun Kelurahan Tangguh Bencana karena bencana yang rawan terjadi di Kecamatan Kotagede sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Relawan Penanggulangan Bencana sebagai instrumen regulasi dan kebijakan untuk mengakomodasi PRBBK (Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas).



1.8 Metode Penelitian

	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif mendasarkan pada teknik-teknik statistik dan matematik, yang pengolahan datanya dilakukan dengan pengharkatan. Pengharkatan merupakan pemberian nilai pada masing-masing variabel yang terdapat pada parameter penentuan tingkat risiko bencana dan kemudian dikelaskan. Penentuan nilai dan kelas pada setiap variabel berdasarkan pada hasil analisis penelitian. Metode kuantitatif digunakan untuk menentukan tingkat ancaman bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas masyarakat.

	Metode kuantitatif merupakan metode utama pada penelitian ini, sedangkan sebagai pendukungnya adalah dengan metode kualitatif. Yunus (2010) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan observasi dan survei yang didasarkan pada penggalian fenomena yang ada. Kusuma (2011, dalam Oknaini 2013) mengutip Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang atau informan yang diamati. Data yang berhasil dikumpulkan, pengolahannya dilakukan dengan metode deskriptif melalui wawancara mendalam. Metode kualitatif menghasilkan informasi mengenai kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana.



1.8.1 Objek Penelitian

	 Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, yang terdiri dari Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, dan Kelurahan Purbayan. Ketiga kelurahan ini merupakan semua kelurahan di Kecamatan Kotagede, yang diasumsikan bahwa bencana terjadi hampir di seluruh wilayah yang ada di kecamatan tersebut.



1.8.2 Teknik Pengambilan Sampel

	Populasi adalah keseluruhan aspek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Nawawi, 1998). Berdasarkan definisi tersebut, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah warga (kepala keluarga/KK) yang berada di Kelurahan Rejowinangun, Kelurahan Prenggan, dan Kelurahan Purbayan. 

	Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang menjadi suatu obyek penelitian. Pemilihan sampel dengan metode yang tepat dapat menggambarkan kondisi populasi sesungguhnya yang akurat, dan dapat menghemat biaya penelitian secara efektif, dimana sampel harus menggambarkan atau mewakili karakteristik populasi yang sebenarnya. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan proportional random sampling. Proportional random sampling adalah teknik pengambilan sampel yang sebanding dengan besarnya populasi dan cara pengambilannya secara rambang/acak, dimana semua memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini yang diberi kuesioner untuk mengetahui tingkat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dapat dilihat pada tabel 1.8 berikut. Perhitungan penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin (Sevilla et. al., 2007) sebagai berikut :

 

	

	Dimana :

		n	: jumlah sampel

		N	: jumlah populasi

		e	: batas toleransi kesalahan (error tolerance) 

	Batas toleransi kesalahan dinyatakan dalam persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Penelitian ini menggunakan batas kesalahan (e) 5% atau 0,05 yang berarti memiliki tingkat akurasi 95%.

Tabel 1.8 Penentuan Jumlah Sampel dengan Rumus Slovin

		Kelurahan

		Jumlah KK

		Banyaknya Sampel

(Proporsional Random Sampling)



		Rejowinangun

		3.596

		 * 385 = 135,86 ~ 136



		Prenggan

		3.443

		 * 385 = 130,08 ~ 130



		Purbayan

		3.151

		 * 385 = 119,05 ~ 119



		Total

		10.190

		385





Sumber : Analisis, 2016

		n	= 

			= 

			= 384,891 ~ 385

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

	Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diamati secara langsung dilapangan, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan secara tidak langsung, artinya didapatkan dari sumber lain seperti instansi pemeritahan dan lembaga-lembaga yang terkait. Jenis data, sumber data, dan tujuan atau kegunaan data dapat dilihat pada tabel 1.9 berikut.

	Tabel 1.9 Jenis Data yang Digunakan dalam Penelitian

		Jenis Data

		Sumber

		Kegunaan Data



		Data primer



		a. Interview/wawancara

		pedoman wawancara dari Prihananto (2013)

		untuk mengetahui kesiapan masyarakat menghadapi bencana



		b. Kuesioner

		pedoman  tabel kuesioner dari Prihananto (2013)

		untuk mengetahui tingkat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana



		Data sekunder



		a. Citra Quickbird Kota Yogyakarta tahun perekaman 2012

		Laboratorium Digital Penginderaan Jauh dan SIG Sekolah Vokasi UGM

		untuk menentukan kondisi jalur evakuasi (sebagai parameter pada peta tingkat kerentanan fisik)



		b. Data Statistik Perumahan Kota Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk 2010

		BPS Kota Yogyakarta

		untuk menghitung kepadatan bangunan (sebagai parameter pada peta tingkat kerentanan fisik)



		c. Data kejadian bencana alam di Kota Yogyakarta Tahun 2015

		BPBD Kota Yogyakarta



		untuk mengetahui sebaran kejadian bencana alam



		d. Data Monografi per kelurahan se-Kecamatan Kotagede Tahun 2015

		Kecamatan Kotagede 

		- untuk mengetahui jumlah KK, jumlah balita, jumlah lansia, jumlah penyandang cacat (sebagai parameter pada peta tingkat kerentanan sosial)

- jumlah warga miskin (sebagai parameter pada peta tingkat kerentanan ekonomi)



		e. Kecamatan Kotagede Dalam Angka 2015

		BPS Kota Yogyakarta

		untuk mengetahui  kondisi demografi dan kondisi sosial



		f. Peta Tingkat Ancaman Bencana Kota Yogyakarta

		BPBD Kota Yogyakarta

		untuk menentukan tingkatan ancaman multibencana (sebagai parameter pada peta tingkat ancaman bencana) 



		g. Peta Rupa Bumi Indonesia daerah Timoho Lembar 1408-224 tahun 1999 skala 1:25.000

		Laboratorium Digital Penginderaan Jauh dan SIG Sekolah Vokasi UGM

		sebagai peta dasar untuk membuat peta administrasi





Sumber : Analisis, 2016

1.8.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Analisis Ancaman Bencana di Kecamatan Kotagede

	Ancaman merupakan kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana/potensi bencana atau bahaya. Analisis ancaman ini dilakukan dengan mengkaji sejarah bencana yang pernah terjadi maupun kemungkinan bencana yang akan terjadi di Kecamatan Kotagede dengan menggunakan Peta Tingkat Ancaman Bencana Kota Yogyakarta yang dibuat oleh BPBD Kota Yogyakarta pada tahun 2015. Analisis ancaman bencana di Kecamatan Kotagede dilakukan dengan menilai tingkat ancaman berdasarkan data BPBD, seperti yang disajikan dalam Tabel 1.10 berikut.



Tabel 1.10 Tingkat Ancaman Bencana di Kecamatan Kotagede

		No

		Ancaman

		Faktor Pendorong  (penyebab)

		Tingkat Ancaman



		

		

		

		Rejowinangun

		Prenggan

		Purbayan



		1.

		Gempabumi

		pergerakan lempeng bumi

		 Tinggi 

		Tinggi

		Tinggi



		2. 

		Angin kencang/ angin puting beliung

		perbedaan tekanan udara karena perubahan suhu secara drastis akibat kerapatan tutupan bangunan

		Sedang 

		Tinggi

		Rendah



		3.

		Wabah penyakit Demam Berdarah Dengue

		kondisi lingkungan yang buruk, perubahan iklim, makanan dan pola hidup masyarakat

		Tinggi

		Tinggi

		Sedang



		4.

		Kebakaran gedung dan permukiman

		kecerobohan  manusia karena menggunakan peralatan yang tidak standar keamanan, hubungan arus pendek listrik, dll

		Tinggi

		Rendah

		Rendah



		5.

		Banjir

		curah  hujan tinggi, banyak sampah yang masuk sungai

		Rendah

		Sedang

		Rendah



		6 .

		Gunung Api (banjir lahar dingin) 

		bahaya sekunder Gunung Merapi

		Rendah

		Rendah

		Rendah



		7. 

		Longsor tebing

		aliran sungai yang menyebabkan hilangnya material

		Rendah

		Rendah

		Rendah





Sumber : BPBD Kota Yogyakarta, 2015



b. Analisis Kerentanan Terhadap Bencana di Kecamatan Kotagede

	Penilaian kerentanan adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menilai atau mengkaji kondisi-kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, mengurangi dampak, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Kegiatan ini menghasilkan informasi tentang kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan dalam hal fisik, sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan dari warga mayarakat yang terpapar ancaman bencana, yang bila bertemu ancaman dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan properti, dan kerugian-kerugian lainnya. 

	Identifikasi kelas kerentanan menggunakan metode skoring yang diterapkan oleh Oktaini (2013), dimana variabel kerentanan terdiri dari kerentanan fisik, kerentanan sosial, dan kerentanan ekonomi. Variabel kerentanan dapat dilihat pada Tabel 1.11, yang menyajikan variabel, bobot, dan parameter kerentanan. Kelas kerentanan diidentifikasi per kelurahan, yang kemudian dihasilkan kelas tinggi, sedang, dan rendah.



Tabel 1.11 Variabel Kerentanan di Kecamatan Kotagede

		No 

		Variabel 

		Bobot 

		Parameter



		1.

		Kerentanan Fisik

		50%

		a. Kondisi jalur evakuasi

b. Kepadatan bangunan



		2.

		Kerentanan Sosial

		30%

		a. Jumlah penduduk (KK)

b. Jumlah balita

c. Jumlah lansia

d. Jumlah penyandang cacat



		3.

		Kerentanan Ekonomi

		20%

		Jumlah penduduk miskin





Sumber : Oktaini, 2013 dengan modifikasi



1. Kerentanan Fisik

	Analisis kerentanan fisik menggunakan dua parameter penilaian, yaitu kondisi jalur evakuasi dan kepadatan bangunan di setiap kelurahan. Kondisi jalur evakuasi merupakan hal yang penting ketika terjadi bencana. Penilaian kondisi jalur evakuasi berdasarkan interpretasi Citra Quickbird, kemudian dilakukan pengamatan di lokasi penelitian atau survei lapangan. Klasifikasi penilaian jalur evakuasi dapat dilihat pada Tabel 1.12 berikut dengan menggunakan referensi dari Nugraheni (2013) mengenai lebar dan kondisi jalan masuk permukiman.

	Semakin buruk kondisi jalur evakuasi, maka semakin tinggi pula nilai kerentanannya. Berdasarkan interpretasi citraan survei lapangan, maka penilaian jalur evakuasi dibedakan menjadi tiga yaitu :

a. jalur evakuasi buruk diberi nilai 3 (tinggi),

b. jalur evakuasi sedang diberi nilai 2 (sedang), dan

c. jalur evakuasi baik diberi nilai 1 (rendah).



Tabel 1.12 Klasifikasi Jalur Evakuasi

		Klasifikasi

		Keterangan 



		Baik

		sebagian besar wilayah memiliki lebar jalan >6 meter, >50% kondisi permukaan jalan diperkeras dengan aspal maupun konblok, bisa diakses mobil pemadam kebakaran besar (Fire Truck atau Fire Tender)



		Sedang 

		sebagian besar wilayah memiliki lebar jalan 4-6 meter, 25-50% kondisi permukaan jalan diperkeras dengan aspal maupun konblok, bisa diakses mobil pemadam kebakaran ringan (Light Fire Tender : berbentuk kecil, berukuran seperti pick up)



		Buruk 

		sebagian besar wilayah memiliki lebar jalan <4 meter, <25% kondisi permukaan jalan diperkeras dengan aspal maupun konblok, tidak bisa diakses mobil pemadam kebakaran ringan





Sumber : Nugraheni, 2013



	Jumlah bangunan juga sangat rentan terhadap bencana. Bangunan ini terdiri dari rumah, perkantoran, dan fasilitas umum. Wilayah yang memiliki jumlah bangunan yang padat memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana. 





	Tabel 1.13 Jumlah Bangunan di Kecamatan Kotagede

		No

		Kelurahan

		Jumlah Bangunan (unit) 



		1.

		Rejowinangun 

		3.373



		2.

		Prenggan

		3.241



		3.

		Purbayan

		2.794





Sumber : BPS, 2010



2. Kerentanan Sosial

	Analisis kerentanan sosial menggunakan empat parameter, yaitu jumlah penduduk (kepala keluarga/KK), jumlah balita, jumlah lansia, dan jumlah penyandang cacat. Jumlah penduduk dan kelompok rentan yang semakin banyak yang menempati suatu wilayah menyebabkan semakin rentan terhadap terjadinya bencana. Data Monografi per kelurahan se-Kecamatan Kotagede Tahun 2015 digunakan untuk mengetahui masing-masing jumlah parameter kerentanan sosial.



Tabel 1.14 Jumlah KK dan Jumlah Kelompok Rentan di Kecamatan Kotagede

		No

		Kelurahan

		Jumlah Penduduk (KK)

		Jumlah Balita (jiwa)

		Jumlah Lansia (jiwa)

		Jumlah Peyandang Cacat (jiwa)



		1.

		Rejowinangun 

		3596

		814

		1284

		38



		2.

		Prenggan

		3443

		723

		723

		26



		3.

		Purbayan

		3151

		701

		655

		32





Sumber : Data Sekunder, 2015



3. Kerentanan Ekonomi

	Penilaian kerentanan ekonomi didasarkan pada jumlah warga miskin pada setiap kelurahan di Kecamatan Kotagede. Pendapatan perkapita yang rendah, sulitnya akses terhadap informasi, serta keterbatasan aset menyebabkan kelompok ini mempunyai kerentanan tinggi. Data Monografi per kelurahan se-Kecamatan Kotagede Tahun 2015 digunakan untuk  mengetahui jumlah warga miskin sebagai kerentanan ekonomi ini. 





Tabel 1.15 Jumlah Warga Miskin per Kelurahan di Kecamatan Kotagede

		No

		Kelurahan

		Jumlah Warga Miskin



		1.

		Rejowinangun 

		237



		2.

		Prenggan

		357



		3.

		Purbayan

		440





Sumber : Data Monografi, 2015



4. Kerentanan Terhadap Bencana

	Dari ketiga parameter kerentanan yang telah dianalisis tersebut, kemudian digabungkan dan dihitung total nilai kerentanannya pada masing-masing kelurahan. Dalam perhitungan total digunakan pembobotan dari ketiga parameter, dimana kerentanan fisik menjadi faktor kerentanan paling dominan karena kondisi ini sulit untuk diubah, sehingga diberikan bobot 50% sedangkan kerentanan sosial diberikan bobot 30% dan kerentanan ekonomi diberikan bobot 20%. 

Rumus Kelas Kerentanan :K = (50% x F) + (30% x S) + (20% x E)





	Dimana :	K : Kelas kerentanan

			F : Kerentanan fisik

			S : Kerentanan sosial

			E : Kerentanan ekonomi



c. Analisis Kapasitas Masyarakat Terhadap Bencana di Kecamatan Kotagede

	Penilaian kapasitas mengidentifikasikan kekuatan dan sumberdaya yang ada pada setiap individu, rumahtangga, dan masyarakat untuk mengatasi, bertahan, mencegah, menyiapkan, mengurangi risiko, atau segera pulih dari bencana. 

	Analisis tingkat kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana berbasis komunitas menggunakan metode yang dilakukan oleh Prihananto (2013). Kapasitas diukur dari tiga indikator, yaitu mitigasi, kesiapan, dan bertahan hidup. Mitigasi, kesiapan, dan bertahan hidup diwakilkan dengan 23 butir pertanyaan (lihat pada lampiran). Masing-masing pertanyaan memiliki skor 1 jika ya dan skor 0 jika tidak. Masing-masing indikator memiliki bobot yang sama, yaitu 1. Kisaran total nilai untuk kapasitas secara keseluruhan adalah 0-23. Total nilai kapasitas dijumlahkan dan kemudian dibagi ke dalam tiga kelas, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

Rumus Tingkat Kapasitas :

		Kp = M + Ks + B





	Dimana : 	KP	: Kelas kapasitas

			M	: Mitigasi	

			Ks	: Kesiapan

			B	: Bertahan hidup



d. Analisis Risiko Bencana

	Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana menyatakan bahwa dengan asumsi bahwa masing-masing komponen risiko (ancaman, kerentanan, dan kapasitas) dikelompokkan ke dalam tiga kelas atau tingkatan, maka dapat dilakukan analisis silang (crosstab) yang menghubungkan antar komponen. Sebagai contoh, jika dilakukan analisis tabel silang antara kerentanan dan ancaman, maka dapat diperoleh tiga kelas risiko, yaitu :

1. Risiko tinggi, jika kerentanan dan ancaman tinggi

2. Risiko sedang

3. Risiko rendah, jika kerentanan dan ancaman rendah

Sebagaimana dalam gambar di bawah ini :

		KERENTANAN
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		Sedang 
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		Sedang
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			ANCAMAN	





	: Risiko Rendah	    : Risiko Sedang	         : Risiko Tinggi	



Gambar 1.4 Matriks Risiko 

	Analisis silang antara tingkat risiko bencana dan tingkat kapasitas menghasilkan wilayah mana yang perlu dikaji dalam upaya pengurangan risiko bencana.
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Gambar 1.5 Matriks Prioritas Pengurangan Risiko Bencana 





















Data Sekunder :

· Peta Tingkat Ancaman Bencana Kota Yogyakarta

Data Sekunder :

· Kondisi jalur evakuasi

· Jumlah bangunan



Data Sekunder :

· Jumlah KK

· Jumlah balita

· Jumlah lansia

· Jumlah penyandang cacat



Kuisioner :

· Mitigasi

· Kesiapan

· Bertahan hidup

Data Sekunder :

· Jumlah warga miskin









Pengkelasan

Skoring 

Skoring 

Pengkelasan



Skoring 



Overlay

Peta kelas kerentanan ekonomi





Overlay



Peta ancaman bencana

Overlay



Pengkelasan



		Pengkelasan

Pengkelasan





Peta kapasitas masyarakat

Peta kelas kerentanan sosial

Peta kelas kerentanan fisik





		



Overlay



Peta Risiko Bencana

Analisis silang (crosstab)

Peta kerentanan bencana

Pengkelasan

Pembobotan 

















Kesiapan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana 
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Gambar 1.6  Diagram Alir Penelitian





1.9 Batasan Operasional

Ancaman adalah suatu  kejadian atau  peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Istilah ancaman seringkali disejajarkan dengan bahaya (UU No.24 Tahun 2007 tentang Bencana).

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).

Kapasitas atau Kemampuan adalah sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri dari bencana (BPBD, 2015).

Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, hukum, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak ancaman atau bahaya tertentu (BPBD, 2015).

Masyarakat  atau  komunitas  adalah  kelompok  orang  yang  hidup  dan saling berinteraksi, yang dapat memiliki ikatan hukum dan solidaritas yang kuat karena memiliki satu atau dua kesamaan tujuan, lokalitas atau kebutuhan bersama; misalnya, tinggal di lingkungan yang sama-sama terpapar pada risiko bahaya yang serupa, atau sama-sama telah terkena  bencana,  yang pada akhirnya  mempunyai  kekhawatiran dan harapan yang sama tentang risiko bencana (BPBD, 2015).

Pengurangan   Risiko   Bencana   (PRB) adalah   sebuah   pendekatan sistematis  untuk  mengidentifikasi,  mengkaji  dan  mengurangi  risiko- risiko bencana, yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan (BPBD, 2015).

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas/Masyarakat (PRBBK) adalah proses pengelolaan  risiko  bencana  yang  melibatkan  secara  aktif  masyarakat yang berisiko dalam mengkaji, menganalisis, menangani,  memantau dan mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuannya (BPBD, 2015).

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat (UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana).
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