
 

 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di sepanjang jalur 

Pacific Ring of Fire, yang merupakan jajaran jalur gunungapi aktif. Posisi ini 

menyebabkan sering terjadinya bencana seperti gempa tektonik maupun 

vulkanik, tsunami dan letusan gunungapi. Salah satu bencana letusan 

gunungapi di Pulau Jawa yang baru-baru ini terjadi adalah letusan Gunung 

Kelud pada 13 Februari 2014 yang lalu. Sebelumnya telah terjadi erupsi 

serupa pada 16 Oktober 2007, pada saat itu Pusat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi (PVMBG) telah mengeluarkan peringatan AWAS (level 4) 

kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Kelud untuk segera 

dievakuasi dari zona bahaya ke zona aman (Jibiki et al., 2011).  

Usaha dalam mengurangi kerentanan dan penguatan kapasitas  

masyarakat untuk menghadapi bencana terutama masyarakat di kawasan 

Gunung Kelud perlu ditingkatkan lagi. Hal ini tercermin dari kurangnya 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan sikap permisif 

masyarakat yang menganggap bencana adalah takdir dari Tuhan. Berdasarkan 

data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2014, jumlah 

penduduk yang terpapar bencana erupsi Gunung Kelud paling banyak justru 

terjadi di Kawasan Rawan Bencana (KRB) I atau radius 10 km dari gunungapi 

yaitu sejumlah 1.299.452 jiwa, sedangkan penduduk yang berada di KRB III 

atau radius 2 km dari gunungapi mempunyai jumlah penduduk terpapar 

sebanyak 38.397 jiwa.  

Bencana alam seperti erupsi gunungapi mempunyai dampak terhadap 

masyarakat yang merupakan salah satu bentuk bencana sosial. Melihat fakta 

bahwa masyarakat kawasan Gunung Kelud masih permisif terhadap bencana 

alam dengan anggapan bencana alam merupakan takdir dari Tuhan, 

menyebabkan kapasitas dalam menghadapai ancaman bencana masih rendah. 

Pengetahuan mengenai bencana alam mungkin sudah banyak diketahui oleh
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masyarakat melalui segenap sosialisasi dari lembaga pemerintah maupun 

swasta, namun tingkat kerentanannya masih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat 

dari dampak kerugian kerusakan permukiman akibat erupsi Gunung Kelud 

sebanyak 8.622 unit rumah rusak berat dan jumlah total kerugian mencapai 

392,6 M (Data Kerusakan Erupsi Kelud, Pemkab Kediri, 2014). 

Salah satu contoh lain yang menunjukkan sikap masyarakat kurang 

tanggap terhadap bencana adalah ketika Gunung Kelud erupsi pada tahun 

2007 masih banyak masyarakat yang sulit dievakuasi meskipun telah 

mendapat peringatan, hal ini menyebabkan tingkat kerentanan masyarakat 

terhadap bencana semakin tinggi. Berdasarkan data AWAS Reception and 

Evacuation Behavior yang dilakukan oleh Jibiki et al. (2011), 85,7% 

masyarakat di Kawasan Gunung Kelud tidak mau dievakuasi meskipun 

mereka sudah diberikan peringatan evakuasi. Rendahnya respon masyarakat 

terhadap perintah evakuasi dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan 

kredibilitas sumber informasi yang diterima. Masyarakat jauh lebih percaya 

kepada tokoh masyarakat (Kepala Desa) dibandingkan dengan peringatan 

resmi dari PVMBG. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas dan mengurangi 

kerentanan masyarakat terhadap bencana dapat dilakukan dengan 

mengembangkan Disaster Tourism atau pariwisata yang berbasis bencana. 

Pariwisata bencana mempunyai tantangan dan peluang untuk 

memberdayakan masyarakat agar lebih siap dalam menghadapi kerentanan 

melalui program pelatihan siaga bencana dari taruna siaga bencana (Tagana), 

standarisasi mitigasi kepada masyarakat dan informan kunci (tokoh desa/ 

kepala desa dan tokoh berpengaruh lainnya), serta pengelolaan obyek 

pariwisata bencana yang berbasis masyarakat (Community Based Tourism). 

Kesempatan dan peluang pariwisata bencana tersebut diharapkan mampu 

memberikan kontribusi dalam sektor ekonomi-pariwisata dan menambah 

kesadaran serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, sehingga 

masyarakat akan lebih siap ketika bencana datang dan kerentanan yang terjadi 

dapat berkurang. 
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Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Sugihwaras, 

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang masuk ke dalam kategori 

Kawasan Rawan Bencana I (radius 10 km dari puncak gunungapi) dan 

berpotensi terkena dampak letusan gunungapi, selain itu, Desa Sugihwaras 

merupakan salah satu desa penyangga bencana yang ada di Kawasan Gunung 

Kelud bersama dengan dua desa di sekitarnya, yaitu Desa Sempu dan Desa 

Babadan. Berikut ini Gambar 1.1. menunjukkan posisi Desa Sugihwaras, 

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri yang berada dalam radius 10 km dari 

puncak Gunung Kelud atau KRB I.  

 

  

Gambar 1.1. Peta Lokasi Desa Sugihwaras dalam KRB I Gunung Kelud 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang 

dirumuskan, yaitu: 

a. bagaimana tingkat kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat Desa 

Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri terhadap bencana?,  

b. bagaimana tingkat kapasitas masyarakat di Desa Sugiwaras, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten Kediri dalam menghadapi bencana erupsi Gunung 

Kelud?, dan 

c. bagaimana tingkat korelasi dan implikasi kegiatan pariwisata terhadap 

kapasitas dan ekonomi masyarakat di Desa Sugihwaras?. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. menganalisis tingkat kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat Desa 

Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri terhadap bencana,  

b. menganalisis kapasitas masyarakat Desa Sugihwaras, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten Kediri dalam menghadapi bencana erupsi Gunung 

Kelud, dan 

c. menganalisis tingkat korelasi dan implikasi kegiatan pariwisata terhadap 

kapasitas dan ekonomi masyarakat Desa Sugihwaras, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten Kediri. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

a. dapat memberikan paradigma baru untuk meningkatkan kesadaran dan 

kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui 

pengembangan pariwisata berbasis bencana, dan 

b. dapat memberdayakan masyarakat Desa Sugihwaras melalui kegiatan 

pariwisata yang dapat memberikan kontribusi pemasukan dalam sektor 

ekonomi-pariwisata daerah. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka  

1.5.1.1. Letusan Gunungapi 

Menurut Sadisun (2008), gunungapi (volcano) adalah suatu bentuk timbulan 

di permukaan bumi, yang dapat berbentuk kerucut besar, kerucut terpancung, kubah 

atau bukit, akibat oleh adanya penerobosan magma ke permukaan bumi. Secara 

garis besar, di dunia terdapat sekitar 500 gunungapi aktif dengan rata-rata 50 

gunungapi per tahun mengalami letusan. Akibat letusan gunungapi, secara lokal 

dapat sangat destruktif, dan pada kejadian tertentu di mana letusannya yang sangat 

dahsyat, dapat mengubah iklim global atau bahkan dapat mengubah sejarah 

manusia.  

Di Indonesia kurang lebih terdapat 80 buah dari 129 buah gunung aktif yang 

diamati dan dipantau secara menerus, salah satunya adalah aktivitas Gunung Kelud. 

Gunung Kelud tercatat meletus pada tahun 1901, 1919, 1951, 1966, 1990, 2007 dan 

2014. Pola erupsi yang tidak pasti menjadikan perubahan frekuensi membentuk 

sumbatan lava di mulut kawah gunung. Hampir semua erupsi yang tercatat ini 

berlangsung singkat (2 hari) dan masuk ke dalam 5 besar VEI (Volcanic Explosivity 

Index), kecuali letusan pada tahun 1990 dan 2007 (Wikipedia, 2014).  

Beberapa bahaya letusan gunungapi antara lain berupa aliran lava, lontaran 

batuan pijar, hembusan awan panas, aliran lahar dan lumpur, hujan abu, hujan pasir, 

dan semburan gas beracun, meskipun kejadian letusan gunungapi dapat diprediksi 

dengan tingkat keberhasilan tertentu berdasarkan fenomena-fenomena yang 

mendahuluinya, bahaya gunungapi seringkali tidak dapat dicegah, oleh karena itu, 

pemantauan gunungapi menjadi suatu hal yang cukup krusial dalam usaha 

mengurangi dampak akibat bahaya ini. Pemantauan ini dilakukan untuk 

menghasilkan informasi tingkat aktivitas gunungapi dalam 4 (empat) tingkatan, 

yaitu aktif normal, waspada, siaga dan awas seperti yang terdapat dalam Tabel 1.5. 

sebagai berikut. 
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Tabel 1.5. Level Tingkatan Bahaya Gunungapi di Indonesia 

Level I 
Aktif 

Normal 

Kegiatan gunungapi berdasarkan pengamatan dari 

hasil visual, kegempaan dan gejala vulkanik 

lainnya tidak memperlihatkan adanya kelainan 

Level II Waspada 

Terjadinya peningkatan berupa kelainan yang 

tampak secara visual atau hasil pemeriksaan 

kawah, kegempaan dan gejala vulkanik lainnya 

Level III Siaga 

Peningkatan semakin nyata hasil pengamatan 

visual/ pemeriksaan kawah, kegempaan dan 

metoda lain saling mendukung. Berdasarkan 

analisis, perubahan kegiatan cenderung diikuti 

letusan 

Level IV Awas 

Menjelang letusan utama, letusan awal mulai 

terjadi berupa abu/ asap. Berdasarkan analisis data 

pengamatan, segera akan diikuti letusan utama 

Sumber: Sadisun, 2008. 

 

1.5.1.2. Ancaman, Risiko, dan Bencana 

Menurut Smith (1996), hazard (ancaman), risk (risiko), dan disaster 

(bencana) dapat didefinisikan sebagai berikut ini. Ancaman merupakan suatu 

peristiwa yang terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia yang 

berpotensi untuk menciptakan kerugian seperti sumber umum dari bahaya (danger). 

Ancaman dapat didefinisikan sebagai sebuah potensi ancaman kepada manusia dan 

kesejahteraannya. Risiko merupakan paparan aktual dari nilai manusia terhadap 

bahaya dan sering dianggap sebagai kombinasi dari kemungkinan dan kerugian. 

Risiko didefinisikan sebagai kemungkinan dari sebuah kejadian bahaya tertentu. 

Risiko bencana adalah gabungan dari karakteristik dan frekuensi bahaya 

yang dialami di suatu tempat tertentu, sifat dari unsur-unsur yang menghadapi 

risiko, dan tingkat kerentanan atau ketangguhan yang dimiliki unsur-unsur tersebut. 

Bencana terjadi ketika banyak orang yang menjadi korban dan terjadi kerusakan 
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dalam berbagai cara akibat ancaman, sehingga bencana dapat disebut sebagai 

perwujudan dari ancaman (Benson, 2007).   

United Nations International Strategy for Disaster Reduction/ UNISDR 

(2008) mendefinisikan bencana merupakan sebuah gangguan serius dari 

berfungsinya suatu komunitas atau masyarakat yang menyebabkan kerugian 

material, ekonomi dan lingkungan secara luas yang melebihi kemampuan 

masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut dengan sumberdaya yang dimiliki. 

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 

bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam/ non 

alam maupun manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008, penilaian 

risiko bencana dirumuskan sebagai berikut: 

R= 
𝐻 𝑥 𝑉

𝐶
 ...................................... (1) 

di mana,  R = Disaster Risk (Risiko Bencana) 

   H = Hazard (Ancaman) 

   V = Vulnerability (Kerentanan) 

   C = Capacity (Kapasitas) 

Risiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, dalam 

bahasa Cina, risiko berarti ‘weij-ji’ yang memiliki kombinasi karakter bermakna 

‘opportunity’ (kesempatan) dan ‘danger’ (bahaya) yang menyiratkan bahwa 

ketidakpastian selalu melibatkan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. 

Risiko yang tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, satu-satunya pilihan adalah 

mengendalikannya. Pengendalian risiko berarti mengurangi ancaman terhadap 

kehidupan dan properti lingkungan yang ditimbulkan oleh ancaman, sementara di 

saat yang bersamaan menerima risiko yang tidak dapat dikendalikan dan 

memaksimalkan manfaatnya. Pengendalian risiko yang efektif tergantung dari 



8 

 

 

pelaksanaan serangkaian kegiatan yang berurutan. Berikut ini adalah serangkaian 

kegiatan berurutan terkait dengan pengendalian risiko bencana (Smith, 1996).  

- Pre-disaster planning, mencakup berbagai kegiatan seperti teknik 

pembangunan yang tahan bencana, formulasi dan perencanaan penggunaan 

lahan,  serta rencana persebaran dan evakuasi. 

- Preparedness, tahap ini merefleksikan tingkat kesiapsiagaan sebelum terjadi 

ancaman bencana, misalnya persiapan peringatan darurat yang dikeluarkan dan 

keefektifan rencana evakuasi.  

- Response, kategori lain yang berhubungan dengan peristiwa sebelum dan 

sesudah terjadi bencana, termasuk reaksi terhadap peringatan dan kegiatan 

bantuan darurat. 

- Recovery and reconstruction, kegiatan yang bersifat jangka panjang seperti 

usaha untuk mengembalikan area menjadi normal kembali setelah kerusakan 

parah. 

Menurut Yoshikawa (2012) dalam Nagai (2012), siklus dari bencana alam 

ditunjukkan oleh Gambar 1.5. berikut ini. 
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Gambar 1.5. Siklus Bencana Alam 

 

1.5.1.3. Mengurangi Kerugian Bencana 

Anderson (1991) dalam Smith (1996) menyebutkan bahwa pengurangan 

bencana adalah alternatif yang lebih murah daripada pemulihan bencana dan 

mitigasi aktif merupakan strategi yang paling banyak diadopsi di sebagian negara 

maju. Mitigasi adalah segala bentuk langkah struktural (fisik) atau nonstruktural 

(misalnya, perencanaan penggunaan lahan, pendidikan publik) yang dilaksanakan 

untuk meminimalkan dampak merugikan dari kejadian-kejadian bahaya alam yang 

potensial timbul (Benson, 2007). Jika kesadaran masyarakat akan bahaya tidak 

ditingkatkan, hal tersebut dapat memperkuat terjadinya kemiskinan dan kerentanan. 

Pengurangan kerugian dapat dicapai dengan dua prinsip yaitu dengan memodifikasi 

ancaman tersebut atau dengan mengurangi dampak terhadap manusianya sendiri. 

a. Physical event modification, tujuannya adalah mengurangi potensi kerusakan 

dari ancaman dengan kontrol fisik. Strategi ini disebut environmental control 

(kontrol lingkungan) dengan memanfaatkan aplikasi dari desain teknologi dan 

konstruksi untuk menahan dampak ancaman bencana dengan modifikasi 

lingkungan dan kontrol. 

b. Human vulnerability modification, hal ini berarti menciptakan perubahan sikap 

dan perilaku manusia terhadap bahaya, perubahan tersebut mungkin 

Bencana/ Penyebab 

Bantuan Darurat 

Evakuasi 

 Penyelamatan 

Pengungsian 

Rumah sementara 

 Pembersihan puing-puing 

Rekonstruksi 

Membangun kembali 

kehidupan (kota, 

industri) 

Preventif 

Penilaian Risiko Bencana 
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berhubungan baik dengan tanggapan manusia terhadap bencana yang baru saja 

terjadi atau untuk antisipasi dan peringatan bencana. Beberapa penyesuaian 

khusus menggunakan teknologi canggih dan juga perangkat struktural, namun 

pendekatan ini lebih menekankan pada pendekatan sosial, bukan secara teknis. 

 

1.5.1.4. Mengatasi Kerentanan Bencana 

Kerentanan adalah potensi untuk tertimpa kerusakan atau kerugian, yang 

berkaitan dengan kapasitas untuk mengantisipasi suatu bahaya, mengatasi bahaya, 

mencegah bahaya dan memulihkan diri dari dampak bahaya. Baik kerentanan 

maupun lawannya, ketangguhan, ditentukan oleh faktor-faktor fisik, lingkungan 

sosial, politik, budaya dan kelembagaan (Benson, 2007). Berikut adalah beberapa 

hal yang perlu disiapkan dalam menghadapi kerentanan bencana. 

a. Kesiapsiagaan Masyarakat 

Benson (2007) mendeskripsikan kesiapsiagaan sebagai kegiatan-kegiatan dan 

langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadinya bahaya-bahaya alam 

untuk meramalkan dan mengingatkan orang akan kemungkinan adanya 

kejadian bahaya tersebut, mengevakuasi orang dan harta benda jika mereka 

terancam dan untuk memastikan respons yang efektif (misalnya dengan 

menumpuk bahan pangan). Kesiapsiagaan terhadap bencana dapat 

didefinisikan sebagai tahap awal penyusunan tingkat bahaya darurat yang akan 

digunakan dalam meminimalisasi kerugian kehidupan dan properti berikut 

dengan timbulnya bencana. Ukuran kesiapsiagaan mencakup sosialisasi 

pengetahuan terkait bencana dan peningkatan kesadaran masyarakat, 

pengembangan rencana evakuasi, persediaan bantuan medis dan konsumsi 

(makanan) serta tempat pengungsian untuk para pengungsi. Salah satu 

tantangan dalam pengendalian bencana adalah implementasi skema 

kesiapsiagaan yang baik di negara berkembang melalui pengertian yang 

sensitif dari berbagai perbedaan sosial budaya yang berlaku. 
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b. Prakiraan dan Peringatan Ancaman 

Sistem prakiraan dan peringatan menjadi hal yang sangat penting dalam 

beberapa dekade ini untuk menghadapi ancaman bencana. Sebuah prediksi 

didasarkan dari teori statistik dan catatan sejarah kejadian untuk mengestimasi 

kemungkinan atau terulangnya kejadian serupa. Prakiraan didasarkan pada 

observasi fakta dan tidak menawarkan keputusan bagaimana orang harus 

merespon. Prakiraan cenderung bersifat untuk jangka pendek. Peringatan 

adalah pesan yang disarankan kepada masyarakat umum tentang bahaya yang 

akan datang dan menyarankan langkah apa yang seharusnya diambil untuk 

mengurangi kerugian yang akan diterima. Kombinasi sistem prakiraan dan 

peringatan sangat bermanfaat untuk menghadapi ancaman bahaya yang terdiri 

dari langkah awal apa yang diambil ketika bahaya datang dan evakuasi agar 

dapat terhindar dari bencana. Semua sistem peringatan terdiri dari 3 tahapan 

yang saling berkaitan, di antaranya adalah evaluasi, diseminasi atau peringatan 

dan respon atau tanggapan (Smith, 1996). 

- Evaluasi, tahapan evaluasi terdiri dari beberapa sub-langkah, yaitu 

mendeteksi perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan ancaman, 

mengestimasi skala ancaman terhadap lingkungan dan memutuskan untuk 

mengeluarkan peringatan terhadap masyarakat yang terancam bahaya.  

- Diseminasi/ peringatan, tahapan ini terjadi ketika pesan peringatan 

disebarkan dari pakar kepada masyarakat yang mungkin akan terdampak 

bahaya. Pesan peringatan ini memanfaatkan media komunikasi seperti 

televisi, radio dan informan kunci di daerah yang rawan bencana.  

- Respon/ tanggapan, berdasarkan dua proses tahapan sebelumnya, 

diharapkan pada tahapan ini masyarakat mempunyai tingkat kesadaran 

tinggi untuk mengambil langkah pengurangan risiko kerugian dengan 

tanggap bencana. 

 

c. Perencanaan Penggunaan Lahan 

Perencanaan penggunaan lahan adalah langkah pendekatan yang komprehensif 

yang meliputi perencanaan regional, peraturan zonasi dan regulasi subdivisi. 
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Manajemen penggunaan lahan dilakukan untuk mengidentifikasi penggunaan 

lahan yang berpotensi terhadap bencana dan mengatur jarak antara daerah 

berzona aman dan bahaya. Hal ini bertujuan untuk menghindari ancaman 

bahaya ketika bencana datang dan upaya mengurangi risiko kerugian 

kehidupan dan properti. Perencanaan penggunaan lahan sangat berguna bagi 

masyarakat yang masih berkembang dan memiliki lahan yang belum 

dikembangkan (Smith, 1996). 

 

1.5.1.5. Analisis Kerentanan dan Kapasitas Masyarakat 

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun 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. Kapasitas atau kemampuan adalah sumberdaya, pengetahuan, 

keterampilan, 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. 

Menurut Benson (2007), kelompok-kelompok yang terpinggirkan secara 

ekonomi dan sosial dalam masyarakat biasanya menangggung akibat paling parah 

dari bencana alam. Pertanyaan mengenai kerentanan dan kapasitas masyarakat 

dalam konteks bahaya alam merupakan pertanyaan yang sangat penting dalam 

memahami dampak bencana yang mungkin akan terjadi dan membuat pilihan 

tentang cara kita akan melibatkan diri. Secara lebih umum, kerentanan sosial 

ekonomi sekarang juga dipandang memegang kunci penting dalam memahami 

kemiskinan dan merancang program-program penanggulangan kemiskinan. 

Vulnerability and Capacity Assessment and Analysis (VCA) mempertimbangkan 

secara luas tekanan-tekanan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan dan 

politis yang menyebabkan terciptanya kerentanan. Berikut ini merupakan tiga 

kategori utama kerentanan eksternal. 
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a. Kecenderungan/ tren biasanya jangka panjang dan berskala besar. Contoh-

contohnya antara lain tren dalam jumlah penduduk, perolehan dan penggunaan 

sumberdaya (termasuk konflik mengenai sumberdaya), ekonomi (nasional dan 

internasional), pemerintahan dan politik, teknologi dan lingkungan (misalnya, 

perubahan iklim). 

b. Guncangan-guncangan, antara lain gangguan kesehatan manusia (misal, 

epidemi), guncangan dari alam (misal, bencana yang dipicu oleh bahaya alam), 

gejolak-gejolak ekonomi (misal, perubahan yang pesat dalam nilai tukar), 

konflik dan gangguan kesehatan terhadap tanaman/ hewan piaraan. Hal 

tersebut dapat menghancurkan aset secara langsung (misalnya dalam keadaan 

banjir dan badai). Guncangan-guncangan ini juga dapat memaksa orang untuk 

menjual atau menukar aset mereka sebagai bagian dari strategi pengatasan 

masalah. Ketangguhan terhadap guncangan dan tekanan eksternal merupakan 

faktor yang penting dalam keberlanjutan penghidupan. 

c. Sifat musiman tercermin melalui perubahan harga-harga, produksi, 

ketersediaan pangan, peluang kerja dan kesehatan yang tergantung musim. Hal 

ini adalah beberapa sumber kesulitan hidup yang terbesar dan yang paling 

sering dirasakan oleh orang miskin. VCA adalah komponen penting dalam 

analisis risiko bencana, yang bertujuan untuk:  

- mengidentifikasi kelompok-kelompok yang rentan bahaya;  

- mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat mereka rentan dan bagaimana 

mereka terpengaruh; 

- mengkaji kebutuhan dan kapasitas (dan memberdayakannya untuk 

mengkaji hal ini); dan 

- memastikan bahwa proyek-proyek, program-program dan kebijakan-

kebijakan menjawab kebutuhan ini melalui intervensi ditargetkan atau 

pencegahan dan mitigasi dampak-dampak kerugian yang mungkin akan 

timbul. 
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1.5.1.6. Tantangan dan Peluang Bencana 

Pada saat ini, perlu menyikapi ancaman bencana alam dengan dua hal yang 

seimbang dengan mengambil tantangan dan peluang dari ancaman tersebut. Secara 

teoritis, tantangannya mudah untuk didefinisikan, yaitu untuk menghilangkan 

dampak akibat bencana seperti cedera, kematian, kerusakan lingkungan dan 

properti, tetapi dalam prakteknya hal tersebut sulit dicapai. Sebagian besar risiko 

yang berpotensi membahayakan memang mampu dihindari, tetapi perubahan 

lingkungan global dan ketidakpastian bencana mendatang, bersamaan dengan 

kegagalan peran sentral yang dimainkan oleh manusia di semua bencana, 

menjadikan penghapusan total bencana sebuah tujuan yang tidak realistis. 

Meskipun data bencana yang kurang memadai, bukti yang tersedia menunjukkan 

bahwa seluruh kerugian meningkat, meskipun langkah-langkah mitigasi telah 

ditingkatkan.  

Tantangan yang muncul akibat ancaman bencana ini di antaranya adalah 

untuk mengadopsi desain bangunan yang tahan terhadap bencana dan upaya 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana untuk mengurangi 

jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi. Peluang yang muncul adalah 

pengurangan bencana dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 

ancaman, risiko dan bencana (Smith, 1996). 

1.5.1.7. Pariwisata Berbasis Bencana dan Tantangannya 

Pariwisata berbasis bencana adalah salah satu program yang signifikan 

dalam gerakan rekonstruksi yang dilakukan oleh para korban bencana dan 

wisatawan. Program ini mengindikasikan adanya kemungkinan kontribusi terhadap 

sektor industri pariwisata yang dapat memulihkan dan meningkatkan pendapatan 

ekonomi pascabencana (Nagai, 2012). Istilah pariwisata bencana (disaster tourism) 

masih erat kaitannya dengan thanatourism atau dark tourism, yaitu kegiatan 

pariwisata yang dilakukan ke tempat-tempat yang pernah terjadi bencana alam, 

korban perang, bencana buatan, situs kematian maupun tempat-tempat mengerikan 

lainnya yang dipandang memiliki nilai pariwisata yang unik dan memiliki fungsi 

sebagai sarana pembelajaran dari masa lalu untuk menghindari kejadian atau 

bencana serupa di masa mendatang (Vacation Ideas, 2012). Beberapa contoh 
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thanatourism atau dark tourism yang telah dikemas dalam bentuk pariwisata yang 

menarik di antaranya adalah Devil’s Island di Perancis, The Zone of Alienation di 

Chernobyl, Ukraina, Genocide Museum di Phnom Penh, Kamboja, Fukushima 

Prefectural Art di Jepang, Museum Tsunami di Aceh, Museum Merapi di 

Yogyakarta dan lainnya. 

Rucińska (2014) menyatakan bahwa bencana alam dan pariwisata bencana 

merupakan hal yang kontras terhadap proses lingkungan yang menyebabkan 

fenomena terjadi sangat cepat (seperti misalnya bencana alam atau fenomena alam 

yang ekstrem seperti erupsi gunungapi Pinatubo tahun 1991), namun manfaat dari 

bencana alam dan pariwisata bencana mempunyai tiga elemen yang saling 

berkaitan antara ruang, waktu dan manusia. Pariwisata bencana memang terdengar 

sangat tidak lazim, karena melakukan wisata ke tempat terjadinya bencana. 

Menurut M. Piverli (2008) dalam Rucińska (2014), bencana alam dan wisata 

bencana meliputi beberapa faktor yang menentukan terjadinya kegiatan wisata 

bencana. Faktor tersebut didefinisikan sebagai dasar dalam membatasi alasan para 

wisatawan untuk melakukann aktivitas wisata bencana. Menurut Nagai (2012), 

wisata bencana merupakan salah satu cara dalam menghibur korban bencana dan 

juga sebagai proyek rekonstruksi serta sebagai program yang didesain untuk 

mengajarkan orang luar yang tidak terkena bencana tentang bencana yang dirasakan 

oleh masyarakat yang terdampak bencana, bagaimanapun juga, program ini 

berkontribusi dalam periode pascabencana. 

Sebuah studi yang dilakukan oleh Korstanje dan Tarlow (2013), 

menyebutkan bahwa bencana dapat ditransformasikan ke dalam sebuah mediator 

simbolis dan produk untuk dikonsumsi yang memberikan peningkatan pendapatan 

dalam pariwisata terutama pariwisata bencana. Masyarakat modern tidak hanya 

menjual ketenangan dan keamanan terhadap para konsumennya tetapi juga melalui 

manajemen yang menghasilkan produk baru. Pariwisata, budaya dan industri 

perjalanan merupakan bagian dari siklus yang tak akan pernah berhenti.  

Pariwisata bencana memiliki dampak positif dan negatif dalam 

penerapannya. Aspek yang paling penting dan dilihat sebagai keuntungan atau 

dampak positifnya adalah revenue atau pendapatan dan perhatian yang dihasilkan 
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dari pariwisata itu sendiri. Peluang revenue tersebut mampu memberikan kontribusi 

dalam memulihkan dan meningkatkan taraf kehidupan dari aspek ekonomi dan 

infrastruktur masyarakat dalam jangka pendek dan jangka panjang. Lane et al 

(2003) dalam Kelman (2009) menyatakan bahwa pariwisata bencana berbasis 

masyarakat yang dilakukan setelah erupsi gunungapi  di Baños, Ecuador 1999 

menjadi salah satu program yang menyelematkan perekonomian masyarakat.  

Nagai (2012) menjelaskan bahwa pariwisata bencana dapat mendukung 

masyarakat dalam berbagai skema rekonstruksi, di mana dikaitkan dengan industri 

pekerja yang intensif sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan tanpa 

investasi yang besar. Bagi masyarakat yang menderita akibat ketersendatan 

ekonomi (economy stagnation), turis yang mengunjungi dapat menjadi investor di 

kemudian hari dan menjadi sebuah masyarakat baru setelahnya, dengan cara 

pandang tersebut, pariwisata adalah industri yang cukup kuat dalam periode setelah 

bencana. Pariwisata bencana didefinisikan sebagai pariwisata yang para 

pengunjungnya dapat belajar mengenai situasi saat ini di area bencana dan 

mendukung ekonomi regional dengan membelanjakan uangnya di pasar lokal 

daerah tersebut, meskipun terkadang tipe pariwisata tersebut mendapat kritikan 

dengan menunjukkan tragedi bencana, namun pengalaman tersebut sangat berarti 

bagi pengunjung. Hal tersebut mengilustrasikan bahwa bencana mampu 

mengungkapkan struktur sosial masyarakat secara alami (Miller 2008, dalam 

Nagai, 2012). Tantangan dan peluang yang muncul dengan adanya pariwisata 

bencana ini adalah penguatan kapasitas dan kesadaran masyarakat melalui 

pemberdayaan berbasis masyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai program 

penanggulangan bencana seperti mitigasi dan edukasi dalam bentuk terobosan baru. 
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1.5.2.  Penelitian Sebelumnya 

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan 

terkait dengan pariwisata bencana. 

a. Noriyuki Nagai (2012) melakukan penelitian mengenai peran pariwisata 

bencana terhadap masyarakat pascabencana gempabumi di distrik Tohoku, 

Jepang dengan judul “Disaster Tourism, the Role of Tourism in Post-Disaster 

Period of Great East Japan Earthquake”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis peran pariwisata bencana yang dijadikan sebagai indikator yang 

berkontribusi dalam tahapan rekonstruksi bagi masyarakat. Pariwisata 

bencana dianggap mampu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat 

terutama dalam bidang ekonomi-pariwisata setelah terjadi bencana dan juga 

sebagai media edukasi bagi masyarakat. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survei dengan tujuan mengeksplor hubungan kausal dan 

pengujian hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata bencana 

mempunyai peran yang cukup signifikan dalam tahapan pemulihan dan 

rekonstruksi, memberikan kontribusi dalam aspek sosial terkait dengan 

pengalaman masyarakat korban dan pengunjung, aspek ekonomi dalam 

memberikan pemasukan ekonomi lokal dan aspek psikologis terkait dengan 

rasa empati kepada korban. 

b. Maximiliano E. Korstanje dan Peter Tarlow (2013) melakukan penelitian 

terkait dengan bencana dan pariwisata bencana berjudul “Disasters, Tourism 

and Mobility, the Case of Japan Earthquake” yang mengkaji hubungan 

antara kejadian bencana alam dengan mobilitas pariwisata yang terjadi di 

Fukushima, Jepang pada tahun 2012. Metode yang diterapkan adalah 

kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan menghimpun 

data sebelum proses survei lapangan dan melakukan perbaikan data di 

lapangan melalui observasi dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa 

sebagian besar kegiatan pariwisata dan perekonomian di Jepang sempat 

terhenti karena bencana alam, namun dengan adanya penemuan jenis 

pariwisata alternatif (pariwisata bencana), masyarakat justeru semakin 
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banyak yang berdatangan dan memberikan kontribusi dalam aspek sosial dan 

ekonomi. Pariwisata bencana yang dijadikan pariwisata modern ditemukan 

mempunyai hubungan matriks ekonomi-keuangan yang berhubungan dengan 

kondisi sosial masyarakat. 

c. Dorota Rucińska dan Maciej Lechowicz (2014) melakukan penelitian 

berjudul “Natural Hazard and Disaster Tourism” terkait dengan bencana 

erupsi di Eyjafjallajökull, Islandia yang terjadi pada tahun 2010. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengamati tren atau kecenderungan pariwisata akibat 

bencana alam secara temporal dan spasial. Metode yang digunakan 

menggunakan model penelitian dinamis dengan urutan analisis teori yang 

menghasilkan hipotesis, hipotesis menunjukkan cara observasi, observasi 

menghasilkan generalisasi dan generalisasi menimbulkan dukungan atau 

sanggahan atas teori yang dihasilkan. Hasil menunjukkan bahwa setelah 

terjadi bencana alam, sebagian dari infrastruktur rusak dan terjadi kerugian 

ekonomi maupun korban jiwa, namun dengan adanya tren pariwisata 

bencana, kerugian-kerugian yang diterima dapat dipulihkan kembali melalui 

segenap kegiatan yang memberdayakan masyarakat seperti penjualan 

souvenir khas daerah, wisata ke situs-situs bencana yang dikelola oleh 

masyarakat dan story telling kepada pengunjung yang berdampak kepada 

peningkatan pengetahuan pengunjung tentang bencana alam. 

d. Anissa Megia Sari (2016) melakukan penelitian berjudul “Kapasitas 

Masyarakat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dalam 

Menghadapi Bencana dengan Pariwisata Berbasis Bencana.” Tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis kapasitas, kerentanan sosial dan ekonomi 

masyarakat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri dalam 

menghadapi bencana, dan menganalisis implikasi kegiatan pariwisata terhadap 

peningkatan kapasitas masyarakat Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngancar, 

Kabupaten Kediri. 

Perbandingan penelitian mengenai bencana alam dan pariwisata bencana 

yang pernah dilakukan sebelumnya dan penelitian yang dilakukan sekarang 

disajikan dalam Tabel 1.6. berikut ini. 
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Tabel 1.6. Perbandingan Antara Penelitian Penulis dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Dorota Rucińska dan 

Maciej Lechowicz 

(2014) 

Natural Hazard and 

Disaster Tourism 

1. Mengamati tren 

pariwisata akibat bencana 

alam secara spasial dan 

temporal 

2. Mengkaji kode etik 

dalam pariwisata bencana 

Model Penelitian Dinamis, 

dengan urutan: analisis teori 

yang menghasilkan hipotesis; 

hipotesis menunjukkan cara 

observasi; observasi 

menghasilkan generalisasi 

dan generalisasi 

menimbulkan dukungan/ 

sanggahan atas teori 

1. Analisis pariwisata bencana bahwa 

memiliki aspek positif dalam 

menyediakan informasi yang 

mampu memberikan edukasi dan 

bantuan bagi para korban  

2. Pengaruh pariwisata bencana 

terhadap kondisi psikologis 

masyarakat korban bencana 

kaitannya dengan kode etik yang 

dibutuhkan (kontroversi wisata 

bencana) 

Maximiliano E. 

Korstanje dan Peter 

Tarlow (2013) 

Disasters, Tourism 

and Mobility, the Case 

of Japan Earthquake 

Mengkaji hubungan antara 

kejadian bencana alam 

dengan mobilitas dan 

pariwisata yang terjadi 

pasca gempa bumi di 

Jepang 2012 

Kombinasi pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. 

Data yang dihimpun 

sebelumnya diperbaiki di 

lapangan dengan interview 

dan observasi bebas 

Analisis yang menerangkan bahwa: 

wisata modern (wisata bencana) 

ditemukan memiliki hubungan matriks 

ekonomi-keuangan yang berhubungan 

dengan kondisi sosial 

Noriyuki Nagai 

(2012) 

Disaster Tourism, the 

Role of Tourism in 

Post-Disaster Period 

of Great East Japan 

Earthquake 

Mengeksplor pariwisata 

bencana di distrik Tohoku 

sebagai indikator yang 

berkontribusi dalam tahap 

sheltering dan rekonstruksi 

bagi masyarakat 

Metode survei yang 

bertujuan untuk eksploratif 

dan menjelaskan hubungan 

kausal dan pengujian 

hipotesis 

Peran pariwisata bencana dalam tahap 

sheltering (pengungsian) dan 

rekonstruksi yang memberikan 

kontribusi secara sosial (pengalaman 

masyarakat korban dan pengunjung), 

ekonomi (pendapatan masyarakat) dan 
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psikologis (rasa empati dan 

pemulihan) 

Anissa Megia Sari 

(2016) 

Kapasitas Masyarakat 

Desa Sugihwaras, 

Kecamatan Ngancar, 

Kabupaten Kediri 

dalam Menghadapi 

Bencana dan 

Kerentanan Gunung 

Kelud dengan 

Pariwisata Berbasis 

Bencana 

1. menganalisis 

kerentanan sosial dan 

ekonomi masyarakat 

Desa Sugihwaras 

terhadap bencana,  

2. menganalisis kapasitas 

masyarakat Desa 

Sugihwaras, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten 

Kediri dalam 

menghadapi bencana 

erupsi Gunung Kelud, 

dan 

3. menganalisis korelasi 

dan implikasi kegiatan 

pariwisata terhadap 

kapasitas dan ekonomi 

masyarakat Desa 

Sugihwaras, Kecamatan 

Ngancar, Kabupaten 

Kediri. 

metode survei yang bersifat 

explanatory atau 

confirmatory yang 

menjelaskan hubungan 

sebab-akibat (causal) secara 

deskriptif 

1. Peta Kerentanan Sosial dan 

Ekonomi Desa Sugihwaras, 

2. Peta Kapasitas Masyarakat Desa 

Sugihwaras terhadap Bencana, dan 

3. Analisis korelasi dan implikasi 

pariwisata terhadap kapasitas dan 

ekonomi masyarakat Desa 

Sugihwaras. 

Sumber: Analisis Penulis, 2016
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1.6. Kerangka Penelitian 

Pada dasarnya, sebuah bencana alam dapat dikelola agar ketika terjadi 

bencana berbagai macam kerugian dapat diminimalisasi. Bentuk dari manajemen 

atau pengelolaan sebelum terjadinya bencana adalah dengan menerapkan tahap 

pencegahan (prevention) yang berupa mitigasi bencana atau pengurangan risiko 

bencana serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi kerentanan 

pascabencana. Rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia dan sikap permisif 

terhadap bencana alam dengan anggapan bencana alam merupakan takdir dari 

Tuhan, menyebabkan kapasitas dalam menghadapai kerentanan pascabencana 

masih belum maksimal. Pengetahuan mengenai bencana alam mungkin sudah 

banyak diketahui oleh masyarakat melalui segenap sosialisasi dari lembaga 

pemerintah maupun swasta, namun tingkat kerentanannya masih tinggi. 

Melihat fakta tersebut, diperlukan langkah alternatif dalam mengatasi 

kerentanan bencana dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui 

pemberdayaan yang melibatkan peran langsung komunitas masyarakat. Alternatif 

yang diambil adalah pengembangan pariwisata berbasis bencana yang mengemas 

program mitigasi, penguatan kapasitas masyarakat dengan memberdayakan 

masyarakat tanggap bencana dalam bentuk pariwisata bencana berbasis 

masyarakat. Dampak positif yang diterima akibat pariwisata mampu mendatangkan 

pengunjung yang akan memberikan pemasukan bagi daerah yang terdampak 

bencana melalui pendapatan daerah yang dihasilkan. Nilai positif lainnya yang 

dihasilkan dari wisata berbasis bencana adalah adanya nilai edukasi bagi para 

pengunjung dan juga masyarakat dalam mempersiapkan dan menghadapi bencana 

serupa jika terjadi lagi, serta pariwisata berbasis bencana ini dapat menjadi sebuah 

alternatif dalam berwisata. Kerangka berpikir penelitian ini ditunjukkan oleh 

Gambar 1.6. berikut ini. 
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Gambar 1.6. Kerangka Berpikir 

  

Output: 

- Kapasitas masyarakat dalam menghadapi 

kerentanan bencana baik sosial maupun 

ekonomi 

- Pemberdayaan masyarakat (Community 

Empowerment) pascabencana 

BENCANA 

(DISASTER) 

PREVENTION 

(PENCEGAHAN) 
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(PENANGANAN) 

- Mitigasi 
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- Peringatan dini 

- Pemulihan  

- Rekonstruksi 

- Rehabilitasi 

Pariwisata 

Berbasis 

Bencana 

Tingkat Kerentanan Sosial-Ekonomi, 

Kapasitas Masyarakat 
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1.7. Metode Penelitian 

1.7.1.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei yang bersifat explanatory atau 

confirmatory yang menjelaskan hubungan sebab-akibat (causal). Menurut 

Singarimbun dan Effendi (1995), penelitian dengan metode survei ini 

menggunakan teknik perumusan pemahaman teoritis atas masalah yang hendak 

diteliti, baru kemudian mengumpulkan data untuk mencari dukungan empiris bagi 

teorinya. Pendekatan geografi yang digunakan adalah dengan pendekatan 

keruangan, lingkungan, dan wilayah. Secara keruangan, pendekatan ini dilakukan 

dengan memilih lokasi penelitian, yaitu Desa Sugihwaras yang terdiri atas 3 dusun 

yang memiliki pola, interaksi, dan asosiasi dalam suatu kesatuan wilayah. 

Pendekatan secara lingkungan ditunjukkan dengan adanya keterkaitan antara 

tingkat bahaya dari gunungapi sebagai bentuk proses alam terhadap kapasitas dan 

kerentanan masyarakatnya. Pendekatan kewilayahan digunakan untuk 

menganalisis kondisi tingkat kapasitas dan kerentanan masing-masing dusun. Hasil 

analisis tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang ada di Desa Sugihwaras 

dengan tingkatan kapasitas dan kerentanan. 

Tingkat kapasitas dan kerentanan yang telah dihasilkan tersebut kemudian 

akan dianalisis pengaruh atau implikasinya akibat dari kegiatan pariwisata. Pada 

dasarnya tujuan penelitian ini selain untuk mengetahui tingkat kapasitas dan 

kerentanan masyarakat yang ada di Desa Sugihwaras, juga menganalisis keterkaitan 

antara kegiatan pariwisata bencana terhadap tingkat kemampuan/ kapasitas 

masyarakat dan perekonomian masyarakat. Kegiatan pariwisata yang terbentuk 

secara akibat letusan gunungapi secara alami menuntun masyarakat dalam 

mengembangkan potensi pariwisata berbasis bencana, seperti Desa Wisata 

Sugihwaras yang sekaligus menjadi Desa Penyangga Bencana, serta potensi 

pariwisata bernilai ekonomi lainnya seperti Agrowisata, Wisata Alam Kawah 

Gunung Kelud, Teater dan Museum Kelud, serta wisata minat khusus yang berbasis 

bencana. 
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1.7.2. Obyek Penelitian 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang cirinya diduga 

(Singarimbun, 1995). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah masyarakat 

di Desa Sugihwaras yang terdiri dari tiga dusun, Dusun Mulyorejo, Dusun 

Rejomulyo dan Dusun Sugihwaras. Alasan Desa Sugihwaras dipilih sebagai 

populasi penelitian karena jarak yang sangat dekat dengan puncak Gunung Kelud 

dan berada di KRB I atau radius 8 km dari puncak, selain itu di Desa Sugihwaras 

merupakan desa penyangga bencana dan menjadi desa wisata yang sedang 

berkembang di Kecamatan Ngancar. Desa Sugihwaras menjadi desa penyangga 

bencana bersama dengan Desa Sempu dan Desa Babadan. Ketiga desa tersebut 

memiliki peran dan potensi masing-masing dalam menyangga bencana.  

1.7.3.  Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel diartikan sebagian dari populasi yang menjadi sumberdata yang 

sebenarnya, dengan kata lain, sampel merupakan sebagian dari populasi. 

Pengambilan sampel dilakukan secara snowball sampling, yaitu teknik penentuan 

sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih 

orang-orang yang selanjutnya dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga jumlah 

sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama 

semakin besar (Sugiyono, 2005). Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner dan daftar pertanyaan, di 

mana pengambilan sampel yang dilakukan secara Snowball akan merujuk secara 

spesifik terhadap responden yang terdiri dari berbagai tingkat masyarakat. Langkah 

ini diambil dengan pertimbangan kemampuan literasi dan juga tingkat pemahaman 

kondisi masyarakat terkait kapasitas dan kerentanan dari masing-masing 

perwakilan tingkatan masyarakat secara spesifik. 
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1.7.4.  Variabel atau Indikator 

 Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain variabel 

kerentanan, kapasitas, dan pariwisata.  

1. Kerentanan  

a. Kerentanan Sosial, meliputi variabel berikut ini:  

1) Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk yang tinggal di suatu 

tempat. Jumlah penduduk mempengaruhi tingkat kemudahan dalam 

menangani bencana yang terjadi. Semakin banyak jumlah penduduk 

di suatu wilayah, maka kemungkinan tingkat kerentanan yang akan 

terjadi semakin tinggi pula. 

2) Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk yaitu perbandingan jumlah penduduk dengan 

luas wilayah dalam satuan jiwa/km2. Kepadatan penduduk 

berpengaruh terhadap penanganan bencana, di mana semakin tinggi 

tingkat kepadatan maka semakin tinggi pula tingkat penanganannya. 

3) Rasio Kelompok Rentan 

Rasio kelompok rentan adalah perbandingan kelompok dalam 

masyarakat yang kemungkinan terkena dampak bencana paling 

banyak, yang dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu Rasio Jenis 

Kelamin dan Rasio Kelompok Umur. 

a) Rasio Jenis Kelamin 

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk 

perempuan dengan jumlah seluruh penduduk, hal ini dianggap 

bahwa penduduk perempuan memiliki dampak kerentanan 

bencana lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. 

b) Rasio Kelompok Umur 

Rasio kelompok umur adalah perbandingan jumlah penduduk 

produktif dan tidak produktif, yang dibagi menjadi kelompok 

umur 0 – 14 tahun dan umur lebih dari 60 tahun. Kedua 

kelompok umur tersebut dianggap memiliki tingkat kerentanan 
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terhadap bencana yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

kelompok umur produktif. 

b. Kerentanan Ekonomi, meliputi variabel berikut ini: 

1) Luas Lahan Produktif 

Luas lahan produktif merupakan luasan lahan yang dimanfaatkan 

sebagai mata pencaharian masyarakat di suatu wilayah yang terdiri 

dari sawah, tegalan ,dan perkebunan. 

2) Jumlah Ternak 

Jumlah ternak adalah banyaknya ternak yang dibudidayakan oleh 

masyarakat, yang dibedakan atas ternak besar dan ternak kecil. 

Ternak besar merupakan kelompok ternak yang terdiri dari sapi, 

kambing atau domba, dan kerbau, sedangkan ternak kecil 

merupakan ternak unggas. 

2. Kapasitas 

Kapasitas masyarakat dinilai berdasarkan variabel atau indikator yang 

terdiri dari: 

a. Pengetahuan Umum Kebencanaan (B1) 

1) Pengetahuan umum tentang bencana erupsi. Pertanyaan ini untuk 

mengetahui apakah masyarakat secara umum sudah mengenal 

bencana erupsi dan bahayanya. 

2) Penyebab terjadinya bencana erupsi. Pertanyaan ini untuk 

mengetahui pemahaman masyarakat tentang bencana erupsi. 

b. Kemampuan Mitigasi (B2) 

1) Pengetahuan terhadap informasi/ akses berita tentang bencana 

erupsi. Maksud dari poin pertanyaan ini adalah untuk mengetahui 

apakah masyarakat sudah mengerti bencana erupsi yang terdiri dari 

bahaya dan dampak yang ditimbulkan atau belum. 

2) Pengetahuan penanggulangan bencana dan keikutsertaan dalam 

sosialisasi dan pelatihan kebencanaan. Poin tersebut menanyakan 

apakah masyarakat sudah pernah mengikuti program pelatihan 
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kebencanaan dan apakah tahu bagaimana cara menanggulangi 

bencana yang tepat. 

3) Penyebaran informasi yang didapat dari hasil sosialisasi dan 

training. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui ketika salah 

satu dari masyarakat sudah pernah mendapatkan informasi 

kebencanaan dari hasil sosialisasi apakah akan disebarkan ke yang 

lainnya atau tidak. 

4) Pengetahuan tata letak interior dan desain rumah dalam 

mengantisipasi bencana. Poin ini dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah masyarakat sudah mendesain rumah mereka beserta dengan 

tata letak interior yang dapat bertahan ketika bencana terjadi atau 

belum. 

5) Pengetahuan dalam menyediakan suplai makanan darurat ketika 

bencana terjadi. Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah 

masyarakat sudah cukup waspada dalam menghadapi bencana 

dengan menyediakan logistik darurat. 

6) Pengetahuan dalam menyimpan surat dan barang berharga agar 

terhindar dari kerusakan ketika bencana terjadi. Hal ini ditujukan 

untuk mengetahui apakah masyarakat sudah cukup waspada dengan 

cara menyimpan barang dan surat berharga mereka atau belum. 

7) Pengetahuan tentang jalur evakuasi yang telah disediakan oleh 

instansi atau pemerintah. Pertanyaan ini bertujuan mengetahui 

apakah masyarakat sudah tahu atau belum tentang jalur evakuasi 

yang telah disediakan oleh pemerintah maupun instansi untuk 

menyelamatkan diri ketika tejadi bencana. 

8) Penyebaran informasi jalur evakuasi kepada masyarakat lainnya 

yang berada di sekitar area bencana. Hal ini untuk mengetahui 

apakah masyarakat telah menyebarkan informasi jalur evakuasi 

kepada yang lainnya ketika yang lain masih berada di sekitar area 

bencana atau belum. 
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c. Kesiapan (B3) 

1) Pengetahuan tentang kegiatan kemasyarakatan dan 

keikutsertaannya. Hal ini untuk mengetahui apakah masyarakat 

yang bersangkutan mengikuti kegiatan atau organisasi dalam 

masyarakat kaitannya dengan organisasi yang bergerak dalam 

bidang bencana. 

2) Pengetahuan tentang keikutsertaan dan peranan di dalamnya. 

Pertanyaan tersebut berhubungan dengan peranan masyarakat di 

dalam sebuah lembaga atau organisasi kebencanaan yang ada di 

masyarakat. 

3) Pengetahuan tentang penanggulangan bencana yang pernah 

dilakukan dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut. Pertanyaan ini 

untuk mengetahui apakah sudah pernah dilakukan program edukasi 

dan sosialisasi tentang penanggulangan bencana atau belum. 

4) Penyampaian kembali informasi yang sudah diterima kepada 

masyarakat lainnya. Tujuan poin tersebut adalah mengetahui 

kesadaran masyarakat dalam pentingnya penyampaian kembali 

informasi yang telah diterima kepada masyarakat lainnya yang 

belum menerima informasi tersebut. 

5) Keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan bencana. 

Pertanyaan ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apakah ada 

keterlibatan masyarakat dalam program penanggulangan bencana 

seperti desa tangguh bencana. 

6) Peranan yang dimiliki dalam organisasi dan program yang telah 

diikutinya. Poin pertanyaan ini adalah mengetahui peran 

masyarakat dalam program kebencanaan atau organisasi 

kemasyarakatan lainnya yang berhubungan dengan bencana. 

7) Ada atau tidaknya tokoh yang menjadi panutan di masyarakat dalam 

pengambilan keputusan dalam hal bencana. Poin ke-tujuh ini 

menunjukkan ada atau tidaknya tokoh panutan di dalam masyarakat 
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yang menjadi pihak paling dipercaya masyarakat terutama dalam 

hal pengambilan keputusan ketika bencana erupsi terjadi.  

d. Kemampuan Bertahan Hidup (B4) 

1) Pengetahuan tentang kekuatan dalam menyelamatkan diri ketika 

bencana erupsi terjadi. Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah 

masyarakat cukup mampu dalam menyelamatkan diri sendiri 

sebelum menyelamatkan orang lain ketika bencana terjadi. 

2) Kekhawatiran dalam menghadapi bencana. Poin ini untuk 

mengetahui sejauh mana rasa khawatir masyarakat dalam 

menghadapi bencana, apakah mereka merasa khawatir atau tidak. 

3) Kepemilikan transportasi dalam proses evakuasi dan penyelamatan 

diri. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat 

memiliki kendaraan pribadi untuk proses evakuasi yang kaitannya 

dengan program basis kemandirian dalam evakuasi dini. 

4) Pengenalan terhadap lingkungan sekitar. Pengenalan lingkungan 

sekitar ditujukan untuk mengetahui apakah masyarakat cukup 

paham dengan kondisi lingkungan sekitar, sehingga ketika bencana 

terjadi masyarakat telah memiliki gambaran bagian mana saja yang 

kira-kira memiliki tingkat keamanan yang tinggi untuk 

menyelamatkan diri. 

5) Cara beradaptasi dalam situasi bertahan hidup ketika terjadi 

bencana. Poin ini digunakan untuk menilai apakah masyarakat 

sudah mampu beradaptasi dalam bencana atau belum.  

3. Pariwisata Bencana (B5) 

Kegiatan pariwisata yang dinilai memiliki implikasi atau pengaruh terhadap 

kapasitas dan perekonomian masyarakat dinilai berdasarkan hal berikut ini. 

a. Pengetahuan tentang kegiatan bencana yang ada di sekitar Gunung 

Kelud.  

b. Pengelola kegiatan pariwisata di sekitar Gunung Kelud. Poin ini 

ditujukan untuk mengetahui sistem pengelolaan pariwisata yang ada di 

sekitar Gunung Kelud. 
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c. Perubahan yang terjadi akibat kegiatan pariwisata, seperti semakin 

banyaknya jumlah pengunjung. Hal ini ditujukan untuk mengetahui 

perubahan apa saja yang terjadi semenjak adanya kegiatan pariwisata 

terhadap kondisi masyarakat maupun daerahnnya. 

d. Dampak yang diterima masyarakat akibat adanya kegiatan pariwisata 

terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Pertanyaan ini untuk 

mengetahui seberapa besar dampak yang diterima masyarakat dengan 

adanya kegiatan pariwisata terhadap pembangunan daerah. 

e. Dampak kegiatan pariwisata terhadap kenyamanan masyarakat. Tingkat 

kenyamanan masyarakat dengan adanya pariwisata juga dianalisis, 

terutama masyarakat yang masih baru dengan hal kepariwisataan di area 

bencana. 

 

1.7.5.  Instrumen Penelitian 

Questions list atau daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner digunakan 

sebagai instrumen dalam penelitian ini, selain itu kamera digital digunakan sebagai 

alat mengambil gambar obyek penelitian.  
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1.7.6.  Metode Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini ditunjukkan oleh Tabel 1.7. 

sebagai berikut. 

Tabel 1.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

No Data Jenis Sumber Data Fungsi 

1 Peta RBI Kawasan Kelud 

skala 1:25.000, Kecamatan 

Ngancar 

Sekunder Badan Informasi 

Geospasial  

Membuat peta 

administrasi, kapasitas, 

kerentanan, dan 

disaster tourism 

2 Data Statistik Kecamatan 

Ngancar dalam Angka 2015 

Sekunder Badan Pusat 

Statistik (BPS) 

secara online 

Analisis kajian daerah 

3 Data Monografi Desa 

Sugihwaras 

Sekunder Kantor Desa 

Sugihwaras 

Membantu melengkapi 

data kependudukan dan 

potensi desa (jumlah 

ternak, luas lahan 

produktif, jumlah KK 

dan kepadatan 

penduduk) 

4 Peta Rawan Bencana Gunung 

Kelud 2014 

Sekunder BNBP secara online Penentuan lokasi 

rawan bencana (KRB 

I, II, dan III) 

5 Informasi kapasitas 

masyarakat, kerentanan, dan 

hubungan implikasi pariwisata 

terhadap masyarakat dalam 

menghadapi bencana 

Primer Kuesioner, 

wawancara, 

lapangan 

Analisis kapasitas 

masyarakat, 

kerentanan, dan 

hubungan implikasi 

pariwisata terhadap 

kapasitas dan 

perekonomian. 

Sumber: Penulis, 2016 
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1.7.7.  Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan antara lain analisis pengharkatan atau 

skoring, analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) dan analisis deskriptif. Berikut 

ini adalah teknik analisis data yang digunakan. 

1. Analisis Pengharkatan atau Skoring 

Analisis skoring dilakukan pada masing-masing variabel untuk 

mengetahui tingkat kerentanan, kapasitas, dan hubungan atau korelasi 

kegiatan pariwisata terhadap kapasitas dan perekonomian masyarakat. 

a. Kerentanan  

1) Kerentanan Sosial.  

Pengharkatan kerentanan sosial, yang terdiri dari variabel 

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2), Jumlah Penduduk (jiwa), 

Kelompok Umur, dan Rasio Jenis Kelamin ditunjukkan oleh Tabel 

1.8. berikut ini. 

Tabel 1.8. Skoring Variabel Kerentanan Sosial 

Sumber: Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan modifikasi skala 

desa 

  

No. Variabel Sosial 

Kelas Indeks 
Bobot 

(%) 
Rendah 

(Skor 10) 

Sedang 

(Skor 20) 

Tinggi  

(Skor 30) 

1. Kepadatan Penduduk 

(jiwa/km2) 
<60 60 – 90 >90 60 

2. Jumlah Penduduk 

(jiwa) 
<1000 1000 – 1050 >1050 20 

3. Kelompok Umur <20% 20 – 40% >40% 10 

4. Rasio Jenis Kelamin <20% 20 – 40% >40% 10 
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Rumus Penentuan Nilai Kerentanan Sosial (KS) 

KS = (0.6 x Skor Kepadatan Penduduk) + (0.2 x Skor Jumlah 

Penduduk) + (0.1 x Kelompok Umur) + (0.1 x Skor Rasio 

Kelompok Umur) 

Penentuan tingkat kerentanan sosial Desa Sugihwaras: 

Interval  = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 

  = 
30−10

3
 

   = 6,7 ~ 7 

Penentuan kelas dan kriteria kerentanan sosial di Desa Sugihwaras 

ditunjukkan oleh Tabel 1.9. berikut ini. 

Tabel 1.9. Penentuan Kelas Kerentanan Sosial 

Interval Kriteria Kelas Skor 

24 – 30  Tinggi I 30 

17 – 23  Sedang II 20 

10 – 16   Rendah  III  10 

Sumber: Analisis Data, 2016 
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2) Kerentanan Ekonomi. 

Pengharkatan variabel kerentanan ekonomi yang terdiri dari luas 

lahan produktif (ha) dan jumlah ternak (ekor) ditunjukkan oleh 

Tabel 1.10. berikut ini. 

Tabel 1.10. Penentuan Kerentanan Ekonomi 

Sumber: Peraturan Kepala BNPB No. 2 Tahun 2012 dengan modifikasi skala 

desa  

 

Rumus Penentuan Nilai Kerentanan Ekonomi (KE) 

KE = (0.6 x Skor Lahan Produktif) + (0.4 x Skor Jumlah   Ternak)  

Penentuan Interval Kelas Kerentanan Ekonomi 

Interval = 
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
 

= 
30−10

3
 

  = 6,7 ~ 7 

Penentuan kelas dan kriteria kerentanan ekonomi di Desa 

Sugihwaras ditunjukkan oleh Tabel 1.11. berikut ini.  

Tabel 1.11. Penentuan Kelas Kerentanan Ekonomi 

Interval Kriteria Kelas Skor 

24 – 30  Tinggi I 30 

17 – 23  Sedang II 20 

10 – 16  Rendah III 10 

Sumber: Analisis Data, 2016 

No. Indikator Ekonomi 

Kelas Indeks 
Bobot 

(%) 
Rendah 

(Skor 10) 

Sedang 

(Skor 20) 

Tinggi  

(Skor 30) 

1. Luas Lahan 

Produktif (ha) 
<50 50 – 100 >100 60 

2. Jumlah Ternak 

(ekor) 
<500 

500 – 

1000 
>1000 40 
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b. Kapasitas  

Penentuan nilai kapasitas masyarakat Desa Sugihwaras dalam 

menghadapi bencana diukur berdasarkan 4 indikator sebagai berikut. 

1) Pengetahuan Umum Bencana Erupsi (B1), dengan skor masksimal 

2; 

2) Mitigasi (B2), dengan skor maksimal 8; 

3) Kesiapan (B3), dengan skor maksimal 7; dan 

4) Kemampuan Bertahan Hidup (B4), dengan skor maksimal 5. 

Pengharkatan atau skoring masing-masing variabel kapasitas 

ditunjukkan oleh Tabel 1.12. berikut ini. 
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Tabel 1.12. Skoring Variabel Kapasitas Masyarakat 

Indikator Kapasitas 
Skor 

Maksimal 

Kelas Interval  

Rendah Sedang Tinggi 

B1 

1. Pengetahuan bencana erupsi 2 

0 – 7  8 – 15  16 – 22  

2. Penyebab bencana erupsi 

B2 

1. Pengetahuan dan akses terhadap informasi erupsi 

8 

2. Pernah mengikuti sosialisasi kebencanaan 

3. Penyebaran informasi hasil sosialisasi 

4. Desain/ tata letak interior rumah dalam 

mengantisipasi bencana 

5. Penyediaan makanan darurat bencana 

6. Penyimpanan surat/ barang berharga 

7. Pengetahuan jalur evakuasi formal 

8. Penyebaran informasi jalur evakuasi kepada yang 

lain ketika terjadi bencana 

B3 

1. Mengetahui dan mengikuti program 

kemasyarakatan 

7 

2. Mengetahui peran dalam kegiatan masyarakat 

tersebut 

3. Pengetahuan sosialisasi penanggulangan bencana 

di masyarakat 

4. Menyampaikan kembali informasi yang didapat 

dalam kegiatan pelatihan/ sosialisasi 

5. Keterlibatan dalam kegiatan penanggulangan 

bencana (kampung tangguh bencana) 

6. Peran dalam kegiatan penanggulangan bencana 

7. Pengetahuan terhadap tokoh panutan dan 

kepercayaan di masyarakat dalam pengambilan 

keputusan saat bencana 

B4 

1. Pengetahuan apakah cukup kuat dalam 

menyelamatkan diri sendiri saat bencana 

5 
2. Rasa kekhawatiran dalam menghadapi bencana 

3. Ketersediaan transportasi untuk evakuasi 

4. Pengenalan terhadap lingkungan sekitar 

5. Pengetahuan dalam beradaptasi dalam situasi 

bencana 

TOTAL 22 

Sumber: BPBD Yogyakarta dengan modifikasi 
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c. Implikasi Pariwisata Bencana terhadap Kapasitas dan Perekonomian 

Masyarakat 

Implikasi kegiatan pariwisata yang ada di Area Wisata Gunung Kelud 

dinilai berdasarkan korelasi bivariat yang terjadi antara variabel X 

pengaruh (kegiatan pariwisata) dan variabel Y terpengaruh (kapasitas 

masyarakat dan tingkat kerentanan ekonomi). Penilaian tingkat 

korelasi antarvariabel tersebut dilakukan dengan menguji nilai 

koefisien korelasi menggunakan rumus sebagai berikut: 

rxy=
𝑁.𝛴𝑥𝑦−(𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

√[(𝑁.𝛴𝑥2−(𝛴𝑥2)][[(𝑁.𝛴𝑦2−(𝛴𝑦2)
 

Keterangan: 

r =  koefisien korelasi 

x =  variabel pengaruh (skor indikator pariwisata) 

y =  variabel terpengaruh (skor kapasitas masyarakat dan skor  

kerentanan ekonomi) 

N= jumlah sampel 

 

Penentuan tingkat korelasi implikasi antara kegiatan pariwisata 

terhadap kapasitas dan perekonomian masyarakat diukur berdasarkan 

nilai koefisien korelasi berikut yang ditunjukkan dalam Tabel 1.13. 

 

Tabel 1.13. Penentuan Korelasi Implikasi Pariwisata terhadap 

Kapasitas dan Perekonomian Masyarakat Desa Sugihwaras 

Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Tinggi 

0,80 – 1,000 Sangat Tinggi 

Sumber: Sugiyono, 2002. 
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2. Analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Analisis SIG dilakukan dengan menginput data variabel ke dalam data 

atribut masing-masing peta yang dihasilkan, di antaranya adalah peta 

kerentanan sosial dan ekonomi, serta peta kapasitas masyarakat. Peta 

pariwisata bencana dihasilkan dari peta tingkat kerawanan bencana yang 

didapat dari BNPB kemudian dipetakan potensi pariwisata berdasarkan 

obyek pariwisata yang ada di sekitar area Gunung Kelud. Analisis SIG 

tersebut dilakukan dengan menggunakan software ArcGIS 10.1. 

 

3. Analisis Deskriptif 

Analasisis deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran pada 

tingkat kerentanan sosial – ekonomi dan kapsitas masyarakat di masing-

masing dusun dalam menghadapi bencana. Analisis statistika deskriptif 

juga digunakan dalam menjelaskan tingkat hubungan atau korelasi antara 

variabel pariwisata terhadap kapasitas dan perekonomian masyarakat yang 

menggambarkan pengaruh atau implikasi di Desa Sugihwaras. 
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Data Sekunder: 

 Shapefile RBI Desa 

Sugihwaras, Kec. Ngancar 

1:25.000 

Peta Administrasi, 

Data DEM Kelud, 

Plotting Obyek 

Peta Disaster 

Tourism Kawasan 

Kelud 

Peta Tingkat Kapasitas 

Desa Sugihwaras 

Lapangan  Data Primer: 

Wawancara dan Kuesioner 

dengan metode Snowball 

Sampling 

Analisis Kapasitas  

- Kemampuan Mitigasi (Skor maks: 

8) 

- Kesiapan (Skor maks: 7) 

- Kemampuan survive (Skor maks:5) 

 
Skoring Data Atribut Kapasitas 

 

Klasifikasi:  

- Rendah      - Sedang    - Tinggi 

 

Analisis Kerentanan Sosial 

- Jumlah Penduduk 

- Kepadatan Penduduk 

- Rasio Kel. Rentan 

- Rasio Jenis Kelamin 

 
Skoring Data Atribut KS 

 
Klasifikasi:  

- Rendah  - Sedang  -Tinggi 

 

Analisis Kerentanan 

Ekonomi 

- Luas lahan produktif 

- Jumlah Ternak 

 
Skoring Data Atribut KE 

 
Klasifikasi:  

-Rendah -Sedang -Tinggi 

 

 

Peta Tingkat Kerentanan 

Sosial Desa Sugihwaras 

Peta Tingkat Kerentanan 

Ekonomi Desa Sugihwaras 

Analisis  Implikasi 

Pariwisata  

- Koefisien Korelasi 

antarvariabel 

 
Analisis Implikasi 

Deskriptif 

Gambar 1.7. Diagram Alir Penelitian 

Data Sekunder  
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17.8. Batasan Operasional 

Ancaman merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara alami maupun 

akibat perbuatan manusia yang berpotensi untuk menciptakan kerugian seperti 

sumber umum dari bahaya (Smith, 1996). 

Risiko bencana adalah gabungan dari karakteristik dan frekuensi bahaya 

yang dialami di suatu tempat tertentu, sifat dari unsur-unsur yang menghadapi 

risiko, dan tingkat kerentanan atau ketangguhan yang dimiliki unsur-unsur 

tersebut (Benson, 2007). 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam/ non alam maupun manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban 

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

(Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). 

Mitigasi adalah segala bentuk langkah struktural (fisik) atau nonstruktural 

(misalnya, perencanaan penggunaan lahan, pendidikan publik) yang dilaksanakan 

untuk meminimalkan dampak merugikan dari kejadian-kejadian bahaya alam 

yang potensial timbul  (Benson, 2007). 

Kesiapsiagaan adalah kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang 

dilakukan sebelum terjadinya bahaya-bahaya alam untuk meramalkan dan 

mengingatkan orang akan kemungkinan adanya kejadian bahaya tersebut, 

mengevakuasi orang dan harta benda jika mereka terancam dan untuk memastikan 

respons yang efektif, misalnya dengan menumpuk bahan pangan (Benson, 2007). 

Kerentanan adalah potensi untuk tertimpa kerusakan atau kerugian, yang 

berkaitan dengan kapasitas untuk mengantisipasi suatu bahaya, mengatasi bahaya, 

mencegah bahaya dan memulihkan diri dari dampak bahaya. Baik kerentanan 

maupun lawannya, ketangguhan, ditentukan oleh faktor-faktor fisik, lingkungan 

sosial, politik, budaya dan kelembagaan (Benson, 2007). 
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Kapasitas atau kemampuan adalah sumberdaya, pengetahuan, 

keterampilan, 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). 

Pariwisata berbasis bencana didefinisikan sebagai pariwisata yang para 

pengunjungnya dapat belajar mengenai situasi saat ini di area bencana dan 

mendukung ekonomi regional dengan membelanjakan uangnya di pasar lokal 

daerah tersebut, meskipun terkadang tipe pariwisata tersebut mendapat kritikan 

dengan menunjukkan tragedi bencana, namun pengalaman tersebut sangat berarti 

bagi pengunjung. Hal tersebut mengilustrasikan bahwa bencana mampu 

mengungkapkan struktur sosial masyarakat secara alami (Miller 2008, dalam 

Nagai, 2012). 

 


