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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa cuaca 

ekstrim berkaitan dengan kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan 

bencana yang ditimbulkan oleh angin, yaitu meliputi kejadian angin tornado, badai 

siklon tropis dan angin puting beliung. Khusus untuk wilayah Indonesia, BNPB 

menetapkan cuaca ekstrim yang disebabkan oleh angin hanya angin puting beliung 

saja dikarenakan angin tornado dan badai siklon tropis tidak terjadi di Indonesia 

(BNPB, 2012). Hal ini karena di Indonesia sendiri tidak mungkin menjadi daerah 

lintasan Badai seperti Amerika, Cina, Jepang dan Filipina, melainkan hanya 

pengaruh atau efek tidak langsung/ekor badai tersebut (Zakir, 2008). 

BNPB (2018) mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 2008-2018 kejadian 

bencana angin puting beliung menjadi bencana dengan jumlah paling banyak kedua 

setelah bencana banjir seperti terlihat pada Gambar 1.1. Hal ini menandakan bahwa 

benca na angin puting beliung memang rawan terjadi di Indonesia. Untuk frekuensi 

kejadian angin puting beliung (Gambar 1.2) paling banyak berada di Provinsi Jawa 

Tengah dengan 236 kejadian sepanjang tahun 2018. Berdasarkan distribusi kejadian 

bencananya (Gambar 1.3), Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah paling banyak 

dibandingkan dengan provinsi lain. Nurjani et al, (2013) menyatakan bahwa 

frekuensi kejadian bencana angin puting beliung paling banyak terjadi di Jawa 

Tengah bagian utara dan bagian selatan yang memiliki topografi dengan permukaan 

yang relatif lebih halus dibanding bagian tengah. Dalam hal ini salah satu daerah 

mengalami bencana angin puting beliung yakni Ibukota Provinsi Jawa Tengah, 

Kota Semarang. 
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Gambar 1.1. Kejadian Bencana 2008-2018 di Indonesia 

Sumber: BNPB, (2018) 

Gambar 1.2. Frekuensi Kejadian tahun 2018 

Sumber: BNPB, (2018) 
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Gambar 1.3. Distribusi Kejadian Tahun 2018 

Sumber: BNPB, (2018) 

Tercatat dalam rentang waktu Januari 2014 hingga Desember 2018 kejadian 

angin puting beliung di Kota Semarang mencapai 91 kali dengan total 

menyebabkan 11 orang luka-luka dan 2 orang meninggal dunia serta kerugian 

sekitar Rp. 852.500.000. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1 dan 1.2. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2018), jumlah penduduk Kota Semarang yang 

tercatat berjumlah 1.729.428 Jiwa, dengan luas wilayah sebesar 373,67 Km2 

dengan kepadatan 4.628 Jiwa/Km2 menjadikan Kota Semarang merupakan Kota 

padat penduduk dan pemukiman. Kepadatan tersebut menjadikan kerentanan 

terhadap bahaya angin puting beliung yang mengancam semakin tinggi atau dapat 

menyebabkan banyak orang yang terdampak dan terpapar bencana tersebut 

(Fakhrurrozi et al, 2016). Kerentanan yang cukup tinggi khususnya terhadap 

permukiman dapat dikarenakan perkembangan permukiman yang dibangun tanpa 

memperlihatkan standar serta kualitas dan mengakibatkan bangunan tersebut tidak 

mampu menahan terjangan angin kencang dan kuat seperti puting beliung. 
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Tabel 1.1. Kejadian Bencana angin puting beliung (korban) tahun 2014 –2018 

Kecamatan 

Jumlah 

Kejadian 

(2014-

2018) 

Luka-

Luka 

(jiwa) 

Meninggal 

Dunia 

(Jiwa) 

Banyumanik 4 5 0 

Candisari 6 1 0 

Gajah Mungkur 6  0 0 

Gayamsari 1  0 0 

Genuk 4  0 0 

Gunung Pati 6  0 0 

Mijen 1  0 0 

Ngaliyan 4 2 0 

Pedurungan 4  0 1 

Semarang Barat 15 3 1 

Semarang Selatan 8  0 0 

Semarang Tengah 3  0 0 

Semarang Timur 7  0 0 

Semarang Utara 6  0 0 

Tembalang 12  0 0 

Tugu 4  0 0 

Jumlah 91 11 2 

Sumber: BPBD Kota Semarang (2018) 

Tabel 1.2 Kejadian Bencana angin puting beliung (Kerugian) tahun 2014 –2018 

Kecamatan 

Jumlah 

Kejadian 

(2014-

2018) 

Bangunan 

Rusak 

TAKSIRAN 

KERUGIAN 

(Rp.000,-) 

Banyumanik 4 0  10.000.000 

Candisari 6 8 85.000.000 

Gajah Mungkur 6 2 12.500.000 

Gayamsari 1 2 0 

Genuk 4 5 20.000.000 

Gunung Pati 6 17 30.000.000 

Mijen 1 1 0 

Ngaliyan 4 1 175.000.000 

Pedurungan 4 3 0 
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Semarang Barat 15 50 50.000.000 

Semarang 

Selatan 
8 2 35.000.000 

Semarang 

Tengah 
3 3 150.000.000 

Semarang 

Timur 
7 5 0 

Semarang Utara 6 68 25.000.000 

Tembalang 12 13 160.000.000 

Tugu 4 2 100.000.000 

Jumlah 91 182 852.500.000 

Sumber: BPBD Kota Semarang (2018) 

 Memang dalam hal ini pada kondisi aktualnya diketahui Kota Semarang bukan 

merupakan daerah yang memiliki tingkat kejadian yang tinggi dibanding daerah 

lainnya di Jawa Tengah seperti Cilacap, Magelang, dan Temanggung (BNPB, 

2018). Namun pada dasarnya pentingnya kajian analisis risiko bencana angin puting 

beliung di Kota Semarang dikarenakan kepadatan populasinya yang tinggi, 

penggunaan infrastruktur yang sangat intensif, serta berkembangnya kepentingan 

industri dan bisnis tanpa diikuti dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan alih 

fungsi lahan menjadikan Kota Semarang lebih berisiko terkena bencana angin 

puting beliung. Pada kenyataannya jumlah penduduk yang terus meningkat akan 

mempengaruhi perubahan penggunaan lahan (Nurjani et al, 2013). Terlebih lagi 

jika tindakan Mitigasi tidak dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat 

setempat maka Kota Semarang akan menjadi lebih berisiko terkena angin puting 

beliung. Handoko et al, (2017) menyebutkan bahwa aspek terpenting dalam 

mitigasi bencana adalah penilaian terhadap kerentanan wilayah berpotensi rawan 

bencana dan metode yang dapat digunakan dalam pengkajiannya adalah kombinasi 

dari metode Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Perkembangan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu 

menyediakan informasi data geospasial seperti obyek dipermukaan bumi secara 

cepat, sekaligus menyediakan sistem analisis keruangan yang akurat untuk 

membantu dalam menganalisis risiko bencana (Faizana et al, 2015). Sehingga 

dengan dilakukannya upaya mitigasi bertujuan mencegah risiko yang berpotensi 

menjadi bencana atau mengurangi efek dari bencana ketika bencana itu terjadi. 
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Seperti halnya saat ini penelitian mengenai kajian risiko angin puting beliung masih 

jarang dilakukan baik di Kota Semarang sendiri maupun pada skala Nasional baik 

oleh pemerintah maupun akademisi yang mana hal tersebut karena masih 

kurangnya sumber daya yang kompeten pada bidangnya (BPBD Kota Semarang, 

2018). Dengan dilakukannya analisis risiko bencana angin puting beliung di Kota 

Semarang, masyarakat dapat mengetahui kajian risiko bencana yang didalamnya 

terdapat ancaman bencana, areal yang terkena bencana, jumlah jiwa yang terpapar 

bencana, potensi kerugian yang ditimbulkan bencana, dan kapasitas yang dimiliki 

untuk mengurangi resiko bencana yang mana penting untuk diketahui oleh 

masyarakat. Sehingga bencana yang terjadi kedepannya dapat segera diminimalisir 

jumlah korbannya, karena masyarakat sudah siap menghadapi bencana dan tahu 

akan risiko yang dihadapi di tempat tinggalnya baik saat sebelum terjadi bencana, 

saat terjadi bencana hingga pasca bencana terjadi. Risiko bencana merupakan 

perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang 

ada (BNPB, 2012). Berdasarkan hasil analisis risiko bencana ini diharapkan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif, sehingga untuk 

menjawab permasalahan yang ada peneliti mengambil judul “Analisis Risiko 

Bencana Angin Puting Beliung Memanfaatkan Penginderaan Jauh Dan 

Sistem Informasi Geografis Di Kota Semarang”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan pertanyaan masalah 

penelitian yang dapat disajikan dalam kegiatan penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana persebaran tingkat bahaya angin puting beliung di Kota 

Semarang? 

2. Bagaimana persebaran tingkat kerentanan terhadap bencana angin puting 

beliung di Kota Semarang? 

3. Bagaimana persebaran tingkat risiko angin puting beliung berdasarkan 

pada tingkat bahaya dan tingkat kerentanan di Kota Semarang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penulis mempunyai tujuan 

diantaranya: 

1. Mengetahui persebaran tingkat bahaya angin puting beliung di Kota 

Semarang. 

2. Mengetahui persebaran tingkat kerentanan terhadap angin puting beliung 

di Kota Semarang. 

3. Menganalisis persebaran tingkat risiko bencana angin puting beliung di 

Kota Semarang. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dari kegiatan 

penelitian ini antara lain:  

1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman ilmu Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi Geografi serta Geografi Kebencanaan khususnya 

mengenai risiko bencana angin puting beliung beserta faktor-faktor dan 

parameter yang berpengaruh terhadap risiko kejadian yang sering terjadi 

namun masih jarang dalam hal penelitiannya sehingga kedepan Penulis 

mampu melakukan penelitian yang lebih baik. 

2. Memberikan pertimbangan kepada instansi pemerintah (BAPPEDA, 

BMKG, dan BPBD) Kota Semarang khususnya dan masyarakat Kota 

Semarang pada umumnya mengenai persebaran tingkat risiko bencana 

angin puting beliung di lapangan agar daerah yang berisiko, baik itu risiko 

rendah hingga risiko tinggi dapat dilakukan upaya penanggulangan/Mitigasi 

secara tepat. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Bencana Angin Puting Beliung 

1.5.1.1 Gambaran Singkat 

Angin merupakan udara yang bergerak horizontal dan gerakan udara tersebut 

merupakan gerak udara relatif terhadap permukaan bumi (Martono, 2017). 

Walaupun gerakan udara sangat penting dalam pembentukan awan dan hujan, 

kecepatan pergerakan horizontal jauh lebih besar dan mempengaruhi proses-proses 

cuaca. Gerakan udara vertikal dapat terjadi apabila terjadinya konvergensi yang 

melintasi topografi yang kasar ataupun karena gerakan udara siklonik. Sedangkan 

gerakan udara horizontal terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara atau 

gradient tekanan pada ketinggian yang relatif sama sehingga terjadilah sirkulasi 

udara secara konvektif. Gerakan udara dapat terjadi karena ada gaya yang bekerja 

pada udara tersebut. Gaya tersebut menggerakan udara sesuai dengan arah gaya 

yang dikehendaki. Akan tetapi, dalam udara yang bergerak didalamnya terdapat 

beberapa gaya sehingga arahnya dapat berubah-ubah atau berbelok akibat gaya 

yang bekerja saling berlawanan arah. 

Gaya umumnya dihitung per satuan massa udara (percepatan). Gaya utama 

yang menyebabkan angina adalah gaya gradient tekanan. Gaya tersebut terjadi 

karena adanya perbedaan tekanan yang disebabkan oleh perbedaan suhu akibat dari 

insolasi. Insolasi/Insolation (Incoming Solar Radiation) adalah radiasi matahari 

atau pemanasan yang diterima oleh permukaan bumi. Bentuk Energi matahari 

berupa gelombang pendek, oleh permukaan bumi kemudian diemisikan kembali 

dalam bentuk radiasi gelombang panjang dan digunakan untuk memanasi atmosfer 

bawah Bumi. Insolasi yang terjadi di permukaan air dan permukaan air dan 

permukaan bumi dalam intensitas yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, 

karena sifat materi permukaannya. Perbedaan intensitas tersebut menyebabkan 

perbedaan pemanasan, yang mana dapat diindikasikan pada suhu udara yang 

berbeda diatas permukaan yang dipanasi sehingga perbedaan suhu udara ini terjadi 

perbedaan tekanan. Udara dengan suhu tinggi akan mengembang dan bergerak ke 

atas sehingga tekanannya menjadi lebih rendah dari sekitarnya. Perbedaan tekanan 
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ini menghasilkan gradient tekanan yang memicu terjadinya angin. Udara bergerak 

dari tekanan tinggi ke tekanan rendah dan semakin tinggi perbedaan tekanan akan 

semakin cepat udara bergerak (Handoko, 1995).  

BMKG melalui peraturan Kepala BMKG Nomor Kep. 009 Tahun 2010 

menerjemahkan bencana alam cuaca ekstrim sebagai peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim sehingga mengakibatkan 

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

dampak psikologis.  

Secara spesifik, cuaca ekstrim bila menyebabkan bencana dapat digolongkan 

sebagai bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui 

Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Pengkajian Risiko Bencana menyebutkan bahwa cuaca ekstrim berkaitan dengan 

kejadian luar biasa yang berpotensi menimbulkan bencana khususnya bencana oleh 

angin, yaitu meliputi kejadian angin tornado, badai siklon tropis dan angin puting 

beliung. Khusus untuk wilayah Indonesia, BNPB menetapkan cuaca ekstrim yang 

disebabkan oleh angin hanya angin puting beliung saja, karena di Indonesia sendiri 

tidak mungkin menjadi daerah lintasan Badai seperti Amerika, Cina, Jepang dan 

Filipina, melainkan hanya pengaruh atau efek tidak langsung (ekor) badai tersebut 

(Zakir, 2008).  

Indonesia sendiri bukan merupakan daerah lintasan siklon tropis, namun 

demikian siklon tropis di sekitar Indonesia mempunya potensi untuk mempengaruhi 

pembentukan pola cuaca di Indonesia, terutama yang terbentuk di sekitar Pasifik 

Barat Laut, Samudera Hindia Tenggara, dan sekitar Australia. Perubahan cuaca 

karena adanya siklon tropis inilah yang kemudian menjadikan siklon tropis 

memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca di wilayah Indonesia. 

Dampak tidak langsung siklon tropis dapat berupa berbagai hal seperti adanya 

Daerah pumpunan (kumpulan) angin, Daerah belokan angin, dan Daerah defisit 

kelembapan (Utomo, 2016).  

Mustika (2008) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Angin bertiup dari 

daerah yang bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Bila Bumi tidak 
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berotasi, maka arah aliran angin lurus dari Tekanan Tinggi ke Tekanan Rendah. 

Tetapi, karena Bumi berotasi, maka arah aliran angin menjadi berbelok. 

Pembelokan arah aliran angin ini dikenal dengan efek Coriolis. Coriolis adalah 

seorang  ilmuwan dari Prancis yang pertama kali menjelaskan gejala ini. 

Gejala ini dapat dicontohkan sebagai berikut. Suatu roket diluncurkan dari Kutub 

Selatan dengan target berlokasi di khatulistiwa. Roket membutuhkan waktu satu 

jam untuk sampai target. Selama satu jam, Bumi telah berotasi 15° ke arah timur. 

Setelah satu jam, maka roket mengalami penyimpangan arah sebesar 15° ke kiri 

dari target. Efek Coriolis memiliki ciri-ciri seperti Pembelokan mengarah pada 

sudut yang benar terhadap arah angin, Berdampak hanya pada arah angin, bukan 

kecepatan angin, lalu Dipengaruhi kecepatan angina, kemudian jika Angin yang 

bertiup lebih cepat, maka penyimpangan juga lebih besar, dan Pengaruh paling kuat 

di daerah kutub dan melemah ke arah khatulistiwa. Bahkan, tidak terjadi di daerah 

khatulistiwa. Tidak adanya efek koriolis (gerak melengkung di suatu bidang yang 

berputar) di daerah ekuator yang menyebabkan pusaran angin tidak terjadi. Itulah 

sebabnya tidak akan pernah ada bagai tropis yang akan melintasi Indonesia, seperti 

ditunjukan pada rekam jejak badai (Gambar 1.4) tahun 1985 – 2005 berikut ini: 

 

Gambar 1.4. Rekam Jejak Siklon Tropis 1985-2005 

Sumber: Deputi Sains, LAPAN (2012) 
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  Siklon, Tornado, Puting Beliung, dan Water Spout sama-sama merupakan 

pusaran atmosfer. Namun pada ukuran diameter Tornado Puting Beliung, dan 

Water Spout hanya berkisar ratusan meter dibandingkan dengan diameter siklon 

yang dapat mencapai ratusan kilometer. Tornado terjadi di atas daratan, sedangkan 

siklon diatas lautan luas. Putting Beliung merupakan sebutan local untuk Tornado 

skala kecil yang terjadi di Indonesia, sedangkan Water Spout merupakan tornado 

yang terjadi diatas perairan (BMKG, 2009). 

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, angin puting beliung didefinisikan sebagai angin 

kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar 

menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/ jam hingga menyentuh permukaan 

bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).  

Menurut Buku Risiko Bencana Indonesia BNPB (2016), Angin puting 

beliung disebabkan oleh adanya perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. 

Angin ini berasal dari awan Cumulonimbus (Cb) yaitu awan yang bergumpal 

berwarna abu-abu gelap dan menjulang tinggi. Angin puting beliung bisa terjadi 

kapan dan dimana saja, baik didarat maupun di laut dan jika terjadi di laut durasinya 

lebih lama dibandingkan dengan darat. Angin puting beliung umumnya terjadi pada 

siang atau sore hari, dan terkadang pada malam hari dan lebih sering terjadi pada 

peralihan musim (pancaroba). 
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Angin puting beliung dianggap sebagai salah satu jenis angin yang berbahaya 

karena dapat menghancurkan apa saja sesuai dengan kekuatan yang dimilikinya. 

Hal ini dikarenakan benda-benda yang terbawa oleh angin puting beliung dapat 

terangkat dan terlempar begitu saja. Hampir semua tempat yang ada di Indonesia, 

rawan dengan terhadap bencana angin yang satu ini. Namun meski begitu ada 

beberapa tempat yang nyatanya lebih sering diserang oleh angin puting beliung jika 

dibandingkan dengan tempat yang lain. Hal ini sering terjadi pada Nusa Tenggara, 

Sumatera serta Sulawesi. Bahkan pulau Jawa juga termasuk pada tempat yang 

sering diserang oleh jenis angin ini. Angin puting beliung memiliki gejala awal 

yaitu sebagai berikut:  

1. Udara terasa panas dan gerah.   

2. Di langit tampak ada pertumbuhan awan Cumulus (awan putih bergerombol 

yang berlapis-lapis).   

3. Diantara awan tersebut ada satu jenis awan yang mempunyai batas tepinya 

sangat jelas berwarna abu-abu menjulang tinggi yang secara visual seperti 

bunga kol.   

4. Awan tiba-tiba berubah warna dari berwarna putih menjadi berwarna hitam 

pekat (awan Cumulonimbus).   

5. Ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin yang terasa 

sangat dingin.   

6. Jika fenomena ini terjadi, kemungkinan besar kehadiran hujan disertai angin 

kencang sudah menjelang.   

7. Durasi fase pembentukan awan, hingga fase awan punah berlangsung paling 

lama sekitar 1 jam. Karena itulah, masyarakat agar tetap waspada selama 

periode ini. 
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1.5.1.2 Proses Terjadinya Angin Puting Beliung 

Proses terjadinya angin puting beliung biasanya terjadi pada musim 

pancaroba yang mana pada siang hari suhu udara panas, pengap, dan awan hitam 

mengumpul, akibat dari radiasi matahari di siang hari timbuh awan secara vertikal 

(konvektif) yang pusatnya bertekanan rendah, selanjutnya dalam awan tersebut 

terjadi pergolakan atau tidak stabilnya arus udara naik dan turun dengan kecepatan 

yang cukup tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembuskan 

ke permukaan bumi secaratiba-tiba dan berjalan secara acak (Utomo, 2016). Buku 

Risiko Bencana Indonesia BNPB (2016) memaparkan bahwa proses terjadinya 

puting beliung sangat terkait erat dengan fase tumbuh awan Cumulonimbus (Cb). 

Terjadinya angin puting beliung melalui tiga fase (Gambar 1.5), yaitu: 

 

 

Gambar 1.5.  Fase Terbentuknya Angin Puting Beliung 
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a. Fase Tumbuh. Dalam awan terjadi arus udara naik ke atas yang kuat. Hujan 

belum turun, titik-titik air maupun kristal es masih tertahan oleh arus udara 

yang naik ke atas puncak awan.   

b. Fase Dewasa/Masak. Titik-titik air tidak tertahan lagi oleh udara naik ke 

puncak awan. Hujan turun menimbulkan gaya gesek antara arus udara naik 

dan turun. Temperatur massa udara yang turun ini lebih dingin dari udara 

sekelilingnya. Antara arus udara yang naik dan turun dapat timbul arus geser 

yang memuntir, membentuk pusaran. Arus udara ini berputar semakin cepat, 

mirip sebuah siklon yang “menjilat” bumi sebagai angin puting beliung. 

Terkadang disertai hujan deras yang membentuk pancaran air (waterspout).  

c. Fase Punah. Tidak ada massa udara naik. Massa udara yang turun meluas di 

seluruh awan. Kondensasi berhenti. Udara yang turun melemah hingga 

berakhirlah pertumbuhan awan Cb. 

1.5.1.3 Karakteristik Angin Puting Beliung  

Menurut Buku Risiko Bencana Indonesia BNPB (2016) Angin puting beliung 

sendiri memiliki karakteristik, yaitu;   

a. Puting beliung merupakan dampak ikutan awan Cumulonimbus (Cb) yang 

biasa tumbuh selama periode musim hujan. 

b. Kehadirannya belum dapat diprediksi. Terjadi secara tiba-tiba (5 - 10 menit) 

pada area skala sangat lokal.   

c. Pusaran puting beliung mirip belalai gajah/selang vacuum cleaner.   

d. Jika kejadiannya berlangsung lama, lintasannya membentuk jalur kerusakan.   

e. Lebih sering terjadi pada siang hari dan lebih banyak di daerah dataran 

rendah. 
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1.5.1.4 Dampak Angin Puting Beliung  

Ada beberapa dampak angin puting beliung yang dapat menimbulkan banyak 

sekali kerusakan yang tidak ringan bahkan ada yang menimbulkan kerugian yang 

tidak sedikit yang akan mengganggu ruang publik untuk kehidupan. Berikut 

dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh angin puting beliung yang bersifat 

merusak seperti (Buku Risiko Bencana Indonesia BNPB, 2016):   

a. Kerusakan pada rumah serta infrastruktur pada suatu daeah   

b. Dalam kasus puting beliung ada beberapa yang kasus yang menimbulkan 

korban jiwa   

c. Menimbulkan kerugian material   

d. Merusak kebun-kebun warga   

e. Menciptakan banyak puing-puing dari kerusakan materi serta sampah yang 

berserakan   

Dampak buruk dari angin puting beliung, dapat meluluhlantahkan tempat 

dengan area seluas 5 kilometer. Dalam hal ini rumah serta banyak tanaman akan 

hancur serta tumbang akibat diterjang oleh angin puting beliung (Gambar 1.6). 

Bukan hanya itu namun makhluk hidup juga bisa mati akibat terlempar atau 

terbentur oleh benda-benda keras yang ikut masuk dalam pusaran angin. 

 

Gambar 1.6. Dampak Angin Puting Beliung 

Sumber: https://news.okezone.com/read/2012/03/20/512/596322/puting-beliung-

rusak-puluhan-rumah-di-semarang 
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1.5.1.5 Upaya Mitigasi Angin Puting Beliung 

Angin puting beliung merupakan bencana yang bisa muncul kapan saja, dan 

susah untuk diprediksi. Untuk itu bagi masyarakat pada umumnya terutama yang 

tinggal pada risiko bencana angin putting beliung yang tinggi sangat di harapkan 

dapat mampu mengenali dan menghadapi angin putting beliung. Ada beberapa 

saran yang diberikan agar dapat menghadapi bencana angin putting beliung, dalam 

saran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu Sebelum Bencana, saat bencana dan setelah 

bencana:  

1. Sebelum bencana  

• Perlu dilakukan sosialisasi mengenai puting beliung agar masyarakat 

memahami dan mengenal puting beliung, baik difinisi, gejala awal, 

karakteristik, bahaya dan mitigasinya.  

• Menyusun peta rawan bencana puting beliung berdasarkan data historis.  

• Memangkas ranting pohon besar dan menebang pohon yang sudah rapuh 

serta tidak membiasakan memarkir kendaraan di bawah pohon besar.  

• Jika tidak penting sekali, hindari bepergian apabila langit tampak awan 

gelap dan menggantung.  

• Mengembangkan sikap sadar informasi cuaca dengan selalu mengikuti 

informasi prakiraan cuaca atau proaktif menanyakan kondisi cuaca kepada 

instansi yang berwenang.  

• Penyiapan lokasi yang aman untuk tempat pengungsian sementara 

2. Saat Bencana  

• Segera berlindung pada bangunan yang kokoh dan aman begitu angin 

kencang menerjang.  

• Jika memungkinkan segeralah menjauh dari lokasi kejadian karena proses 

terjadinya  

• puting beliung berlangsung sangat cepat.  

• Jika saat terjadi puting beliung kita berada di dalam rumah semi 

permanen/rumah kayu, hingga bangunan bergoyang, segeralah keluar 

rumah untuk mencari perlindungan di tempat lain karena bisa jadi rumah 

tersebut akan roboh.  



17 

 

 

 

• Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, papan reklame dan jalur 

kabel listrik. • Ancaman puting beliung biasanya berlangsung 5 hingga 10 

menit, sehingga jangan terburu-buru keluar dari tempat perlindungan yang 

aman jika angin kencang belum benar-benar reda. 

3. Setelah bencana  

• Melakukan koordinasi dengan berbagai pelaksana lapangan dalam 

pencarian dan pertolongan para korban.  

• Mendirikan posko dan evakuasi korban yang selamat. 

• Mendirikan tempat penampungan korban bencana secara darurat di dekat 

lokasi bencana atau menggunakan rumah penduduk untuk pengobatan dan 

dapur umum.  

• Melakukan koordinasi bahan bantuan agar terdistribusi tepat sasaran dan 

sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan menghindari 

para oknum yang memanfaatkan situasi.  

•  Melakukan evaluasi pelaksanaan pertolongan dan estimasi kerugian 

material 

1.5.2 Kajian Risiko Bencana 

Menurut perka BNPB 02 Tahun 2012, penanggulangan yang dilakukan 

selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, 

sehingga seringkali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya 

penting yang tidak tertangani. Pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam 

pelaksanaannya. Kebutuhan ini terjawab dengan kajian risiko bencana. Kajian 

risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran 

kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran 

kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan kajian risiko bencana merupakan 

dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada suatu daerah dengan memperlihatkan potensi 

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

Potensi dampak negatif yang timbul dihitung berdasarkan tingkat kerentanan dan 
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kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini dilihat dari potensi jumlah 

jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Istilah lain 

dari risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada 

suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, 

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

dan gangguan kegiatan masyarakat.   

Peraturan kepala BNPB 02 Tahun 2012 Pedoman Umum Pengkajian Risiko 

Bencana menuturkan bahwa penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat 

disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk 

memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang 

membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu kawasan. Berdasarkan 

pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana amat bergantung pada:  

a. Tingkat ancaman kawasan;   

b. Tngkat kerentanan kawasan yang terancam;   

c. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam.   

Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 

3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non 

spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai 

landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana disuatu kawasan. 

Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya 

pengurangan risiko bencana berupa:  

a. Memperkecil ancaman kawasan;   

b. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;   

c. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam. 

1.5.3 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi 

tentang suatu objek, daerah atau gejala di permukaan bumi melalui analisis data 

yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). Data yang terekam oleh sensor 

kemudian dikirimkan ke stasiun penerima dan diproses menjadi format yang siap 

digunakan, diantaranya berupa citra. Citra penginderaan jauh kemudian dilakukan 
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interpretasi ketampakannya untuk mendapatkan informasi mengenai fisik 

permukaan bumi. Proses interpretasi dapat dilakukan secara visual maupun digital 

/otomatis dengan bantuan komputer dan perangkat lunak pengolah citra. Menurut 

Purwadhi & Sanjoto (2008), citra penginderaan jauh dapat digunakan dalam 

berbagai bidang pengguna seperti kependudukan, pemetaan, pertanian, kehutanan, 

industri, perkotaan, kelautan, pemantauan lingkungan dan cuaca, serta penggunaan 

lain yang berhubungan dengan kondisi fisik di permukaan bumi.  

Penggunaan penginderaan jauh menjadi semakin sering digunakan dalam 

pemantauan lingkungan yang mana diterapkan dalam melakukan deteksi kebakaran 

hutan, pemantauan banjir studi deforestasi, pemantauan perpindahan/pergeseran 

Co-Seismik, pelacakan di atmosfer dan laut, pengamatan perubahan cuaca, 

pencegahan polusi, pengamatan desertifikasi dan erosi, dan lain-lain (ESA 2001, 

Cracnell 2000, Sabins 1997, Dixon 1995 dalam Putuhuru 2015). Salah satu 

penerapan yang paling penting dari citra penginderaan jauh dalam kasus 

pemantauan bencana alam dapat digunakan untuk memberikan peringatan aktivitas 

bahaya tertentu (Gens dan Genderen 1996, Guo et al. 2001, Kohiyama dan 

yamazaki 2005 dalam Putuhuru 2015), untuk pemantauan atau untuk evaluasi 

kerusakan akibat dampak terjadinya bencana yang mana mendukung proses 

pengambilan keputusan dalam operasi penyelamatan. Dalam hal ini penginderaan 

jauh lebih efektif jika dikombinasikan dengan sistem informasi geografis. 

1.5.4 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) adalah sebuah sistem yang didesain untuk menangkap, menyimpan, 

memanipulasi, menganalisa, mengatur dan menampilkan seluruh jenis data 

geografis. Akronim GIS terkadang dipakai sebagai istilah untuk Geographical 

Information Science atau Geospatial Information Studies yang merupakan ilmu 

studi atau pekerjaan yang berhubungan dengan Geographic Information System. 

Dalam artian sederhana sistem informasi geografis dapat kita simpulkan sebagai 

gabungan kartografi, analisis statistik dan teknologi sistem basis data (Irwansyah, 

2013). 
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Sumber data untuk keperluan SIG dapat berasal dari data citra, data lapangan, 

survei kelautan, peta, sosial ekonomi, dan GPS. Selanjutnya diolah di laboratorium 

atau studio SIG dengan software tertentu sesuai dengan kebutuhannya untuk 

menghasilkan produk berupa informasi yang berguna, bisa berupa peta 

konvensional, maupun peta digital sesuai keperluan, maka harus ada input 

kebutuhan yang diinginkan user. Komponen utama Sistem Informasi Geografis 

dapat dibagi kedalam 5 komponen utama yaitu (Prahasta, 2001):  

a. Perangkat keras (Hardware)  

b. Perangkat Lunak (Software)  

c. Pemakai (User)  

d. Data  

e. Metode 

Menurut BNPB tentang Pemanfaatan SIG (System Information Geografis) 

Untuk Mitigasi Bencana, dapat diterapkan untuk melindungi kehidupan, 

kepemilikan dan infrastuktur yang kritis terhadap bencana yang ditimbulkan oleh 

alam seperti melakukan analisis kerentanan, kajian multi bencana alam, rencana 

evakuasi dan`perencanaan tempat pengungsian, mengerjakan skenario penanganan 

bencana yang tepat sasaran, pemodelan dan simulasi, melakukan kajian kerusakan 

akibat bencana dan kajian keutuhan komunitas korban bencana. Menghindari 

bencana dapat dimulai dengan mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan dalam 

suatu area yang diikuti oleh identifikasi kerentanan orang-orang, hewan, struktur 

bangunan dan asset terhadap bencana (BNPB, 2016). 

Pemetaan tematik dari suatu area berbasis SIG kemudian di tumpangkan 

dengan kepadatan penduduk, struktur yang rentan, latar belakang bencana, 

informasi cuaca dan lain-lain akan menetukan siapakah, apakah dan yang mana 

lokasi paling beresiko terhadap bencana. Kapabilitas SIG dalam pemetaan bencana 

dengan informasi tentang daerah sekelilingnya membuka trend gerografi yang unik 

dan pola spasial yang mana mempunyai kejelasan visual, adalah lebih dapat 

dipahami dan membantu mendukung proses pembuatan keputusan (BNPB, 2016).  
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Penggunaan SIG dalam rentang manajemen resiko bencana dari pembuatan 

Basis data, overlay SIG yang paling sederhana hingga tingkat lanjut, analisis risiko, 

analisis untung rugi, proses geologi, statistik spasial, matriks keputusan, analisis 

sensitivitas, proses geologi, korelasi, auto korelasi dan banyak peralatan dan 

algoritma untuk pembuatan keputusan spasial yang komplek lainnya. SIG dapat 

digunakan dalam penentuan wilayah yang menjadi prioritas utama untuk 

penanggulangan bencana berikut penerapan standar bangunan yang sesuai, untuk 

menentukan besarnya jaminan keselamatan terhadap masyarakat dan bangunan 

sipil, untuk mengidentifikasi sumber bencana, pelatihan dan kemampuan yang 

dimiliki secara spesifik terhadap bahaya yang dijumpai dan untuk mengidentifikasi 

area yang terkena banjir serta relokasi korban ke tempat yang aman (BNPB, 2016).   

Menurut (BNPB, 2016) Daerah yang paling rentan terhadap bencana menjadi 

prioritas utama dalam melakukan tindakan mitigasi. Semua langkahlangkah yang 

diambil bertujuan untuk menghindari bencana ketika diterapkan, langkah yang 

berikutnya adalah untuk bersiap-siap menghadapi situasi jika bencana terjadi. 

Penggunaan SIG untuk kesiapsiagaan bencana sangat efektif sebagai sarana untuk 

menentukan lokasi sebagai tempat perlindungan di luar zona bencana, 

mengidentifikasi rute pengungsian alternatif yang mendasarkan pada skenario 

bencana yang berbeda, rute terbaik ke rumah sakit di luar zona bencana itu, 

spesialisasi dan kapasitas rumah sakit dan lain lain. SIG dapat memberikan suatu 

perkiraan jumlah makanan, air, obat kedokteran dan lain lain misalnya untuk 

penyimpanan barang atau logistic. 

1.5.5 Analytic Hierarchy Process 

Analytic hierarchy process (AHP) merupakan suatu model pendukung 

keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan 

ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks 

menjadi suatu hirarki. Menurut Saaty (1993), hirarki didefinisikan sebagai suatu 

representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi 

level dimana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub 

kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif.  Dengan 
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hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-

kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga 

permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan  sistematis. AHP sering digunakan 

sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena 

alasan-alasan sebagai berikut :  

1. Struktur yang berhirarki, sebagai konsekuesi dari kriteria yang 

dipilih, sampai pada subkriteria yang paling dalam.  

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi 

inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh 

pengambil keputusan.  

3. Memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas 

pengambilan keputusan 

Layaknya sebuah metode analisis, AHP pun memiliki kelebihan dan 

kelemahan dalam sistem analisisnya. Kelebihan-kelebihan analisis ini antara lain: 

1. Kesatuan (Unity)  AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak 

terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah 

dipahami.  

2. Kompleksitas (Complexity) AHP memecahkan permasalahan yang 

kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara 

deduktif.   

3. Saling ketergantungan (Inter Dependence)  AHP dapat digunakan 

pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak 

memerlukan hubungan linier.  

4. Struktur Hirarki (Hierarchy Structuring)  AHP mewakili pemikiran 

alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-

level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang 

serupa.  

5. Pengukuran (Measurement)  AHP menyediakan skala pengukuran 

dan metode untuk mendapatkan prioritas.  
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6. Konsistensi (Consistency)  AHP mempertimbangkan konsistensi 

logis dalam penilaian yang  digunakan untuk menentukan prioritas. 

7.  Sintesis (Synthesis)  AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan 

mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. 

8. Trade Off  AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor 

pada sistem sehingga orang mampu memilih altenatif terbaik 

berdasarkan tujuan mereka.  

9. Penilaian dan Konsensus (Judgement and Consensus)  AHP tidak 

mengharuskan adanya suatu konsensus, tapi menggabungkan hasil 

penilaian yang berbeda.  

10. Pengulangan Proses (Process Repetition)  AHP mampu membuat 

orang menyaring definisi dari suatu permasalahan dan 

mengembangkan penilaian serta pengertian mereka melalui proses 

pengulangan.     

Sedangkan kelemahan metode AHP adalah sebagai berikut:  

1. Ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini 

berupa persepsi seorang ahli sehingga dalam hal ini melibatkan 

subyektifitas sang ahli selain itu juga model menjadi tidak berarti 

jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru.   

2. Metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian 

secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari 

kebenaran model yang terbentuk. 

Dalam metode AHP dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Kadarsyah 

Suryadi dan Ali Ramdhani, 1998) :  

1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

Dalam tahap ini kita berusaha menentukan masalah yang akan kita 

pecahkan secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah 

yang ada kita coba tentukan solusi yang mungkin cocok bagi 

masalah tersebut. Solusi dari masalah mungkin berjumlah lebih dari 
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satu. Solusi tersebut nantinya kita kembangkan lebih lanjut dalam 

tahap berikutnya. 

2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. 

Setelah menyusun tujuan utama sebagai level teratas akan disusun 

level hirarki yang berada di bawahnya yaitu kriteria-kriteria yang 

cocok untuk mempertimbangkan atau menilai alternatif yang kita 

berikan dan menentukan alternatif tersebut. Tiap kriteria 

mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hirarki dilanjutkan 

dengan subkriteria (jika mungkin diperlukan). 

3. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau 

kriteria yang setingkat di atasnya. Matriks yang digunakan bersifat 

sederhana, memiliki kedudukan kuat untuk kerangka konsistensi, 

mendapatkan informasi lain yang mungkin dibutuhkan dengan 

semua perbandingan yang mungkin dan mampu menganalisis 

kepekaan prioritas secara keseluruhan untuk perubahan 

pertimbangan. Pendekatan dengan matriks mencerminkan aspek 

ganda dalam prioritas yaitu mendominasi dan didominasi. 

Perbandingan dilakukan berdasarkan judgment dari pengambil 

keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu elemen 

dibandingkan elemen lainnya. Untuk memulai proses perbandingan 

berpasangan dipilih sebuah kriteria dari level paling atas hirarki 

misalnya K dan kemudian dari level di bawahnya diambil elemen 

yang akan dibandingkan misalnya E1,E2,E3,E4,E5. 

4. Melakukan Mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga 

diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, 

dengan n adalah banyaknya elemen yang dibandingkan. Hasil 

perbandingan dari masing-masing elemen akan berupa angka dari 1 

sampai 9 yang menunjukkan perbandingan tingkat kepentingan 

suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks dibandingkan 

dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 1. Skala 
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9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas 

antar elemen. Hasil perbandingan tersebut diisikan pada sel yang 

bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala 

perbandingan perbandingan berpasangan dan maknanya yang 

diperkenalkan oleh Saaty bisa dilihat di bawah. Intensitas 

Kepentingan:   

(1) =  Kedua elemen sama pentingnya, Dua elemen mempunyai 

pengaruh yang sama besar  

(3) =  Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yanga 

lainnya, Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen 

dibandingkan elemen yang lainnya   

(5) = Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya, 

Pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen 

dibandingkan elemen yang lainnya  

(7) = Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen 

lainnya, Satu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat 

dalam praktek. 

(9) =  Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, Bukti           

yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memeliki 

tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan.  

(2,4,6,8) = Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan 

yang berdekatan, Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di 

antara 2 pilihan.   

Kebalikan = Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding 

dengan aktivitas j , maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding 

dengan i 

5. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak 

konsisten maka pengambilan data diulangi.   

6. Mengulangi langkah 3,4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.  

7. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan 

berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan 
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prioritas elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai 

mencapai tujuan. Penghitungan dilakukan lewat cara 

menjumlahkan nilai setiap kolom dari matriks, membagi setiap nilai 

dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk 

memperoleh normalisasi matriks, dan menjumlahkan nilai-nilai dari 

setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk 

mendapatkan rata-rata.   

8. Memeriksa konsistensi hirarki. Yang diukur dalam AHP adalah 

rasio konsistensi dengan melihat index konsistensi. Konsistensi 

yang diharapkan adalah yang mendekati sempurna agar 

menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit 

untuk mencapai yang sempurna, rasio konsistensi diharapkan 

kurang dari atau sama dengan 10 %. 

Beberapa contoh aplikasi AHP adalah sebagai berikut:  

1. Membuat suatu set alternatif; 

2. Perencanaan 

3. Menentukan prioritas; 

4. Memilih kebijakan terbaik setelah menemukan satu set alternatif; 

5. Alokasi sumber daya   

6. Menentukan kebutuhan/persyaratan;   

7. Memprediksi outcome;   

8. Merancang sistem;  

9. Mengukur performa;  

10. Memastikan stabilitas sistem; 

11. Optimasi; 

12. Penyelesaian konflik 
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1.5.6 Penelitian Sebelumnya 

Ilham & Kadir (2009) melakukan penelitian berjudul “Investigasi dan 

Model terpadu untuk menduga dampak angin putting beliung di kawasan hutan dan 

pedesaan di Kalimantan Selatan”. Tujuannya adalah untuk Identifikasi dan 

klasifikasi struktur liputan dan penggunaan lahan, Melakukan investigasi terhadap 

karakteristik angin puting beliung dan rekomendasi penanganan terpadu, dan 

Melakukan identifikasi dan deliniasi kondisi lahan terhadap kemungkinan adanya 

bahaya angin puting beliung. Metode yang digunakan analisis spasial berlapis, 

memadukan analisis data penginderaan jarak jauh, Agrometeorologi, evaluasi 

liputan dan penggunaan lahan serta inventarisasi terestris dengan menggunakan 

teknik aplikasi sistem informasi geografis. Hasil penelitian ini berupa peta yang 

menunjukkan risiko potensial dari bahaya (Tornado). Selain itu, aspek ekologi, 

yaitu, geomorfologi dan dinamisme vegetasi, pengaruh antropogenik dan juga dari 

data Penginderaan Jauh yang dipertimbangkan. 

Nurjani, et al (2013) melakukan penelitian berjudul “Kajian Bencana Angin 

Ribut di Indonesia Periode 1990-2011: Upaya Mitigasi Bencana”. Tujuannya untuk 

melakukan pemetaan kejadian bencana angin ribut dan mengetahui daerah-daerah 

yang memiliki intensitas kejadian bencana angin ribut yang tinggi di Indonesia pada 

periode 1990-2011, mengetahui dampak-dampak yang disebabkan oleh bencana 

angin ribut terhadap elemen at risk bencana angin rebut, memberikan informasi 

kejadian angin ribut yang pernah terjadi di Indonesia secara spasial dan temporal 

periode 1990-2011. Metode yang digunakan adalah dengan mengolah data statistik 

deskriptif dan dilakukan analisis spasial. Hasil penelitian ini diketahui bahwa Angin 

ribut banyak terjadi di Pulau Jawa.Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah dengan 

kejadian angin ribut terbanyak (393 - 490 kejadian), sedangkan Provinsi Bengkulu 

dan Papua Barat tidak terjadi angin ribut (nol kejadian).Jumlah kerusakan bangunan 

terbanyak akibat angin puting beliung tahun 1990-2011 terjadi di Provinsi Jawa 

Tengah,.Upaya mitigasi bencana dapat diutamakan pada daerah-daerah yang rawan 

akan bencana tersebut. Mitigasi bencana akan mengurangi dampak buruk dari 

bencana angin ribut, sehingga kerugian akan kerusakan dari element at risk karena 

bencana angin ribut dapat diminimalisasi besarnya. 
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Putra (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kerentanan 

Bangunan Terhadap Bencana Angin Puting Beliung Di Kecamatan Tanon 

Kabupaten Sragen”. Tujuannya untuk Mengetahui zona kecepatan angin 

berdasarkan skala Fujita dengan menggunakan prediksi tingkat kerusakan 

bangunan akibat terjangan angin puting beliung, Mengetahui agihan kerentanan 

bangunan terhadap bencana angin puting beliung, Menganalisis kerentanan 

bangunan terhadap zona kecepatan angina, dan Menganalisis kerentanan bangunan 

terhadap kerusakan bangunan yang pernah terjadi akibat terjangan angin puting 

beliung. Metode yang digunakan berupa survei yang menggunakan data primer 

meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan dan pengambilan titik sampel, serta 

menggunakan data sekunder sebagai 2 informasi lokasi kejadian bencana puting 

beliung. Pengambilan sampel dengan metode sistematis sampling untuk 

menentukan kerentanan bangunan dan purposive sampling untuk mencari 

kerusakan bangunan serta menggunakan analisis peta berupa overlay. Hasil yang 

diperoleh antara lain (1). Terdapat 5 zona kecepatan angin berdasarkan skala Fujita 

dari zona 64-116 Km/Jam hingga zona 33-419 Km/Jam. (2). Persebaran kerentanan 

bangunan tersebar dan pada daerah penelitian termasuk zona kerentanan sedang-

tinggi dan analisis kerentanan bangunan terhadap zona kecepatan angin dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan masyarakat serta mata pencaharian, sehingga menghasilkan 

kerentanan bangunan yang bermacam macam dan analisis kerentanan bangunan 

terhadap kerusakan bangunan mendapatkan hasil bahwa meskipun bangunan 

memiliki atap genteng akan tetapi kualitas genteng dapat mempengaruhi tingkat 

kerusakan. 

Bahri (2014), melakukan penelitian berjudul “Aplikasi SIG dalam Penentuan 

Lokasi Hutan Kota Sebagai Mitigasi Bencana Angin Puting Beliung di Kabupaten 

Bondowoso”. Tujuannya adalah untuk menentukan karakteristik desa yang 

mengalami bencana angin puting beliung, serta menentukan lokasi prioritas dalam 

pembangunan hutan kota yang berfungsi sebagai mitigasi bencana angin puting 

beliung di Kabupaten Bondowoso. Metode yang digunakan adalah 

tumpangsusun/overlay pada tiap-tiap parameter melalui proses skoring. Hasil 

penelitian ini yaitu pada Karakteristik desa yang paling sering mengalami bencana 
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angin puting beliung antara lain merupakan daerah dataran rendah yang berada di 

ketinggian di bawah 500 mdpl, merupakan daerah yang datar, memiliki kelerengan 

0-8% seluas 1045,07 ha atau sebesar 89,21%, memiliki suhu permukaan antara 30˚-

35˚C seluas 909,45 ha atau sebesar 77,63%, dan merupakan tempat yang 

didominasi oleh jenis tutupan lahan yang cukup terbuka berupa persawahan seluas 

853,45 ha atau sebesar 72,85%. Daerah dengan bobot nilai tertinggi yang perlu 

untuk dibangun hutan kota yang berfungsi sebagai mitigasi bencana angin puting 

beliung yang tersebar di 201 desa dengan luas 32420,35 ha atau sebesar 20,83% 

dari luas keseluruhan Kabupaten Bondowoso yang diperoleh dari hasil skoring dan 

overlay empat karakteristik tersebut 

Penulis (2017) Melakukan Penelitian berjudul “Pemetaan Tingkat Risiko 

Bencana Angin Puting Beliung di Kota Semarang Tahun 2017”. Tujuannya adalah 

untuk melakukan proses langkah pemetaan tingkat risiko beserta agihannya. 

Metode yang digunakan adalah metode tumpangsusun/overlay pada tiap-tiap 

parameter melalui proses skoring. Hasil penelitian berupa Peta Bahaya Angin 

Puting Beliung, Kerentanan Angin Puting Beliung, dan Risiko Angin Puting 

Beliung. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemetaan tingkat risiko bencana 

Angin Puting Beliung dapat dilakukan dengan menentukan parameter penentu yang 

didalamnya terdapat indicator-indikator penyusun pada setiap parameternya 

dengan metode overlay. 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode dan 

tujuannya. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan menentukan 

besaran akurasinya terhadap pemodelan yang telah dilakukan dengan kondisi 

dilapangan. Sehingga penelitian lebih akurat dan sesuai dengan lapangan, 

menggunakan kombinasi data kejadian dari BPBD Kota semarang. Serta dalam 

pembobotannya yang mana penulis menggunakan AHP agar diketahui parameter 

mana yang paling berpengaruh terhadap bahaya angin puting beliung ini. Lalu 

adanya penambahan parameter suhu udara permukaan Tujuan penulis tidak hanya 

sekedar memetakan tapi juga menganalisis dampak risikonya. Untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 

1.2.
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Tabel 1.3. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Angin Puting Beliung merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, 

mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 

km/ jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat 

(3-5 menit). Angin Puting Beliung salah satu bencana yang sering dialami oleh 

masyarakat terutama ketika musim pancaroba tiba. Dampak buruk dari angin puting 

beliung, dapat meluluhlantahkan tempat dengan area seluas 5 kilometer. Dalam hal 

ini rumah serta banyak tanaman akan hancur serta tumbang akibat diterjang oleh 

angin puting beliung. Makhluk hidup juga bisa mati akibat terlempar atau terbentur 

oleh benda-benda keras yang ikut masuk dalam pusaran angin. Masalah-masalah 

yang timbul akibat dari bencana Angin Puting Beliung cukup banyak, sehingga 

perlu adanya mitigasi bencana Angin Puting Beliung untuk meminimalisir dampak 

risiko Angin Puting Beliung terhadap masyarakat. 

Bahaya bencana merupakan suatu potensi ancaman bencana yang dapat 

terjadi di suatu daerah dalam suatu waktu tertentu dan tingkatan tertentu, dalam hal 

ini pada bahaya angin puting beliung yang dapat mengancam kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang timbul dari faktor alam maupun non alam sehingga 

menimbulkan korban jiwa, kehilangan harta benda, kerusakan lingkungan, dan 

ancaman psikologis masyarakat. Angin puting beliung sendiri dapat terjadi dimana 

saja dan kapan saja tidak memandang tempat, namun pada potensi frekuensi 

kejadian bencananya tinggi atau tidaknya dapat diketahui dengan melihat indikator 

yang mempengaruhi seperti kondisi penutup lahan yang tidak rapat vegetasi karena 

dapat lebih cepat memanaskan udara diatasnya dengan suhu udara permukaan yang 

tinggi sehingga menimbulkan banyak tekanan udara yang dapat menciptakan 

gerakan angin kencang. Ditambah dengan curah hujan yang tinggi mengakibatkan 

udara disekitarnya menjadi tidak stabil dan udara yang mengalir di dalam awan 

akan memencar sehingga menghasilkan energi kinetik yang kuat berupa aliran 

udara atau angin kencang. Terlebih jika terdapat kemiringan lereng yang datar 

menjadikan Gaya geseknya angin melemah, maka kecepatan angin akan besar dan 

angin akan bebas bergerak karena tidak ada penghalang topografi dan morfologi 
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sehingga angin dengan mudah berakumulasi dengan angin yang berasal dari tempat 

lain dan mengakibatkan terjadinya angin puting beliung. 

Kerentanan menunjukan suatu kondisi masyarakat atau daerah yang 

menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana. Kerentanan 

bencana angin puting beliung ini disusun berdasarkan 3 komponen kerentanan yaitu 

kerentanan sosial, fisik, dan ekonomi. Parameter kerentanan berhubungan dengan 

manusia, semakin banyak manusia yang menempati daerah yang bahaya maka 

tingkat kerentanannya sangat tinggi dan sebaliknya. Seperti contohnya semakin 

daerah itu penduduknya padat dan masuk dalam zona sangat bahaya maka, 

kerentanan pada daerah tersebut sangat tinggi. Faktor ekonomi seperti penduduk 

miskin akan jauh lebih rentan daripada penduduk kaya karena ketika terdampak 

bencana penduduk miskin sulit untuk memulihkan keadaannya karena tidak 

memiliki aset untuk mencukupi kehidupannya. 

Kapasitas bencana menunjukan kemampuan daerah dan masyarakat untuk 

melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerentanan akibat 

bencana yang dapat terjadi. Indikator yang digunakan untuk peta kapasitas terdiri 

dari adanya aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, tersedianya 

peringatan dini dan kajian risiko bencana, terlaksananya pendidikan kebencanaan, 

terdapatnya pengurangan faktor risiko dasar, dan adanya pembangunan 

kesiapsiagaan pada seluruh lini di setiap wilayah. Asumsi yang digunakan semakin 

tinggi tingkat kapasitas, maka semakin baik pula ketahanan daerah tersebut dalam 

menghadapi suatu bencana, demikian pula sebaliknya. 

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, 

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

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Risiko bencana dapat dianalisis 

berdasarkan faktor bahaya, faktor kerentanan, dan faktor kapasitas secara 

matematis untuk menaksir risiko yang mungkin terjadi ketika bencana itu datang. 

Penelitian ini akan menghasilkan peta yang menunjukkan tingkat risiko angin 

puting beliung sebagai analisis secara spasial dan analisis secara kuantitatif. 
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1.7 Batasan Operasional 

Angin Puting Beliung didefinisikan sebagai angin kencang yang datang 

secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan 

kecepatan 40-50 km/ jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang 

dalam waktu singkat (3-5 menit). (UU No. 24 Tahun 2007). 

Bahaya juga dapat diartikan sebagai peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

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

Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik geologi, biologis, hidrologis, 

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu 

wilayah untuk jangka waktu tertentu dalam mencegah, menanggapi dampak buruk 

terhadap bahaya tertentu (UU No. 24 Tahun 2007). 

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan 

tindakan pengurangan Tingkat Ancaman dan Tingkat Kerugian akibat bencana 

(Perka BNPB No. 2 tahun 2012). 

Risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan 

besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan 

besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana menjadi lebih efektif (Perka BNPB No. 2 tahun 2012).  

Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk mendapatkan informasi 

tentang suatu objek, daerah atau gejala di permukaan bumi melalui analisis data 

yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau 

fenomena yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). 

Sistem Informasi Geografis merupakan suatu sistem yang mengorganisir 

perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), dan data, serta dapat 

mendayagunakan sistem penyimpanan, pengolahan, maupun analisis data secara 

simultan, sehingga dapat diperoleh informasi yang berkaitan dengan aspek 

keruangan (Purwadhi. 1994). 


