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BAB I   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Judul 

Perancangan Permukiman Pasca-Bencana Lombok di Dusun Selengen 

dengan Penekanan Konsep Resilience. 

1.2. Pengertian Judul 

Perancangan 

Permukiman 

: Sebuah lingkungan yang di dalamnya terdapat 

sekelompok rumah tinggal yang memiliki 

sarana dan prasarana yang memenuhi syarat-

syarat kehidupan yang layak di pandang dari 

berbagai segi kehidupan. 

(Sumber : 

http://digilib.undip.ac.id/v2/2014/05/20/perancangan-

permukiman-i/)  

Pasca-Bencana  : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam 

maupun faktor manusia, sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. 

(Sumber : 

https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2017/06/01/definisi-

dan-jenis-bencana/)  

Lombok : Sebuah pulau di kepulauan Sunda Kecil atau 

Nusa Tenggara yang terpisahkan oleh Selat 

Lombok dari Bali di sebelat barat dan Selat 

Alas di sebelah timur dari Sumbawa. 

(Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok)  

Dusun Selengen : Dusun Selengen merupakan salah satu Dusun 

http://digilib.undip.ac.id/v2/2014/05/20/perancangan-permukiman-i/
http://digilib.undip.ac.id/v2/2014/05/20/perancangan-permukiman-i/
https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2017/06/01/definisi-dan-jenis-bencana/
https://web.bpbd.jatimprov.go.id/2017/06/01/definisi-dan-jenis-bencana/
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Sunda_Kecil
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Lombok
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Lombok
https://id.wikipedia.org/wiki/Bali
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Alas
https://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Alas
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumbawa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Lombok
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di Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok 

Utara, yang terletak di penghujung sebelah 

timur Kecamatan Kayangan yang jarak dari 

ibu Kota Kecamatan Kayangan ± 5 KM  

sedangkan jarak dari ibu kota kabupaten ± 27 

KM  dan jarak dari ibu kota Provinsi ± 67 

KM. Memiliki wilayah sekitar 2240 km² atau 

2.381,57 Ha yang terdiri dari 13 Dusun. 

(Sumber : https://selengen-lombokutara.dusun.id)  

Resilience : Konsep agar suatu sistem lebih tahan terhadap 

bencana, bukan hanya dengan kebal terhadap 

perubahan, tetapi juga bagaimana sistem bisa 

bangkit kembali, memitigasi, dan pulih dari 

bencana. 

(Sumber : https://docplayer.info/45877155-Kajian-

konsep-resilient-city-di-indonesia.html)  

   

Perancangan Permukiman Pasca-Bencana Lombok di Dusun Selengen 

dengan Penekanan Konsep Resilience ini dapat dipahami dengan proses 

rehabilitasi dan rekonstruksi untuk menciptakan keserasian Ekologis (arsitektur-

makhluk hidup-alam) serta meyiapkan ketahanan mitigasi bencana kedepannya, 

untuk mengurangi resiko dampak bencana yang akan datang.  

 

../SKPA/(Sumber%20:%20https:/selengen-lombokutara.desa.id)
../SKPA/(Sumber%20:%20https:/selengen-lombokutara.desa.id)
https://docplayer.info/45877155-Kajian-konsep-resilient-city-di-indonesia.html
https://docplayer.info/45877155-Kajian-konsep-resilient-city-di-indonesia.html
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1.3. Latar Belakang 

1.3.1. Bencana Gempa di Lombok 

Berdasarkan historis gempa di Lombok, gempa pernah terjadi tahun 

1979 dengan kekuatan magnitude 6,1. Pada tahun 2004, gempa kembali 

terjadi dengan magnitude 6,2. Kemudian tahun 2013, terjadi gempa 

bermagnitude 5,4. Melihat historis tersebut, pulau Lombok ini berada pada 

zona kuning (rawan sedang) pada peta KRB (Kawasan Rawan Bencana).  

 

Gambar 1. 1 Sesar Aktif Daerah Bali-Nusa Tenggara-Banda  

(Sumber : Buku Peta Gempa, 2017) 

Rangkaian gempa Lombok pada tanggal 29 Juli 2018 (berkekuatan 6.4 

SR), 5 Agustus 2018 (berkekuatan 7.0 SR) dan 19 Agustus 2018 

(berkekuatan 6.9 SR) terjadi pada kawasan tektonik aktif. Pulau Lombok 

dikelilingi oleh beberapa sumber gempa, menurut buku Peta Sumber dan 

Bahaya Gempa Indonesia Tahun 2017, menyebutkan beberapa sumber gempa 

tersebut meliputi Zona Back Arc Thrust di wilayah utara, megathrust di 

selatan dan sistem sesar geser di sisi barat dan timurnya. 
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1.3.2. Lokasi Terdampak Bencana Lombok  

Gempa yang menimbulkan korban jiwa dan menyebabkan bangunan 

mengalami kerusakan cukup berat, berada pada wilayah Lombok Utara dan 

Lombok Timur. Seperti pada Dusun Sambik Bengkol, Kecamatan Gangga; 

Dusun Beraringan, Dusun Kayangan, Kecamatan Kayangan; dan Dusun 

Selengen, Kecamatan Kayangan (news.detik.com, 2018). Sektor pertanian dan 

pariwisata tidak luput menjadi sektor yang mendapatkan dampak parah 

terhadap gempa bumi Lombok ini. Selain kerusakan pada rumah, fasilitas 

pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya, sektor mata 

pencaharian warga pun terkena dampak, sehingga menambah sulitnya kondisi 

kehidupan sosial-ekonomi warga. 

 

Gambar 1. 2. Peta Positioning 

(Sumber : Dokumen Pribadi, berdasar Buku Kajian Gempa Lombok, 2018) 

 

Gambar 1. 3. Peta Kerusakan Gempa Bumi di Lombok Utara 

(Sumber : Buku Kajian Gempa Lombok, 2018) 
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Table 1. Dampak kejadian gempa Lombok Utara 

 

(sumber : menurut data dari BNPB) 

Dusun Selengen di Lombok Utara menjadi bagian yang terdampak 

pasca-bencana gempa bumi, dikarenakan berada di dekat dan dilalui Sesar 

naik Lombok Utara yang mengakibatkan likuifaksi dan retakan (Surface 

Rupture). Bahkan berdasarkan analisis yang dilakukan, Sesar naik Lombok 

Utara inilah yang menjadi pemicu gempa bumi berkekuatan 6.2 SR pada 

tanggal 9 Agustus 2018 lalu. Sesar tersebut berada di beberapa lokasi dengan 

panjang hampir 370 km, dan semua bangunan yang dilalui sesar tersebut 

roboh. Dusun Selengen inipun ditemukan likuifaksi yang memicu bangunan 

roboh, sementara akibat likuifaksi ini membentuk retakan pada permukaan 

tanah dengan kisaran rekahannya 2 – 50 cm (news.detik.com, 2018). 

 

Gambar 1. 4. Retakan tanah mengakibatkan kerusakan jalan di Pelabuhan Kayangan 

(Sumber : Buku Kajian Rangkaian Gempa Lombok, 2018) 
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1.3.3. Pasca-Bencana Lombok 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) 

merekomendasikan adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di 

daerah Lombok Utara dan Lombok Timur yang mengacu pada peta KRB 

(Kawasan Rawan Bencana). Menurut Sri Hidayati (2018), wilayah Lombok 

termasuk daerah rawan bencana gempa bumi dengan kategori sedang sampai 

tinggi. Untuk itu, PVMBG merekomendasikan beberapa hal yang perlu 

dilakukan oleh semua pihak terutama pemerintah daerah ke depan. Beberapa 

rekomendasi tersebut ialah; (1) revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Lombok Utara dan Lombok Timur dengan mengikuti peta kawasan rawan 

bencana geologi; (2) bangunan yang terletak pada zona pergeseran tanah dan 

retakan tanah dalam dimensi besar dan panjang agar digeser sekitar 20 km 

dari retakan; (3) menerapkan kaidah bangunan tahan gempa bumi; (4) 

sosialisasi, simulasi dan pelatihan penanggulangan bencana dan tsunami  

(news.detik.com, 2018). 

Memang dalam Peraturan Daerah No. 9 tahun 2011 tentang rencana 

tata ruang wilayah (RTRW) Lombok Utara tahun 2011-2031, belum 

membahas mengenai wilayah rawan bencana gempa bumi. Sementara di lain 

sisi, hal ini sangat diperlukan untuk mengetahui mana area atau lokasi yang 

tidak layak dihuni dikarenakan rawan bencana. Sehingga pihak otoritas 

ataupun masyarakat setidaknya bisa mengantisipasi di mana daerah yang 

rawan untuk ditempati baik saat ini dan kedepannya. 

Kerusakan bangunan pun banyak ditemui di Dusun Sajang, Dusun 

Obel-obel, Dusun Madayin, Dusun Kayangan dan juga Dusun Selengan. 

Setidaknya terdapat dua tipe hunian digolongkan berdasarkan strukturnya 

yang berbeda. Tipe hunian pertama menggunakan kolom balok serta dinding 

bata, di mana hunian ini mempunyai respon/dampak yang berbeda secara 

signifikan terhadap gempa. Sementara tipe hunian kedua, yakni rumah 

tradisional (panggung) yang tahan terhadap goncangan gempa (Tim Pusat 

Studi Gempa Nasional , 2018). 
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Gambar 1. 5. Kerusakan salah satu bangunan di Lombok Utara 

(Sumber : Buku Kajian Rangkaian Gempa Lombok, 2018) 

Mental para penyintas juga masih dalam kondisi traumatik, serta 

khawatir akan terjadinya hal yang sama di masa depan. Kebanyakan dari 

penyintas juga sangat minim dan bahkan tidak ada yang mengetahui 

mengenai prosedur mitigasi bencana gempa dan tsunami, evakuasi pun 

diakukan secara spontan/tidak terlatih dan bersifat sporadis (Tim Pusat Studi 

Gempa Nasional , 2018). 

1.3.4. Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca-Bencana Lombok 

Berbagai instrumen Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, 

khususnya menyangkut pemenuhan hak-hak penyintas, secara umum 

menegaskan bahwa setiap Negara melalui otoritas pemerintahannya 

berkehendak memberikan respon secepatnya dalam memberikan bantuan 

kemanusiaan bagi setiap penyintas atas peristiwa bencana alam yang terjadi. 

Maka dari itu, guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi 

pasca-bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 23 

Agustus 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Instruksi Presiden 

(Inpres) No. 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pasca-Bencana Gempa Bumi Lombok.  

Kegiatan rehabilitasi ini dilakukan melalui : (1) Perbaikan lingkungan 

bencana; (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum; (3) Pemberian bantuan 
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perbaikan rumah masyarakat; (4) Pemulihan sosial psikologis; (5) Pelayanan 

kesehatan; (6) Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; (7) Pemulihan 

keamanan dan ketertiban; (8) Pemulihan fungsi pemerintahan; dan (9) 

Pemulihan fungsi pelayanan publik (kominfo.go.id, 2018). 

Sedangkan rekonstruksi terdiri atas: (1) Pembangunan kembali 

prasarana dan sarana; (2) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (3) 

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (4) Penerapan 

rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan 

tahan bencana; (5) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi 

kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; (6) Peningkatan kondisi sosial, 

ekonomi, dan budaya; (7) peningkatan fungsi pelayanan publik; dan (8) 

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat (Kominfo, 2018). 

LIPI menjelaskan, dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi juga 

diperlukan informasi akurat tentang mikrozonasi untuk menyesuaikan tempat 

tinggal penyintas dengan tingkat kerawanan terhadap bencana. Hal ini juga 

sejalan dengan rekomendasi dari PVMBG mengenai dusun/permukiman yang 

perlu direlokasi dikarenakan adanya sesar/patahan sejauh 20 km, dan harus 

ada revisi RTRW yang menjelaskan area rawan bencana gempa dan/atau 

tsunami. Informasi yang komprehensif terkait kerawanan terhadap bencana di 

tempat tinggal sebelum bencana serta rencana lokasi untuk pembangunan 

hunian baru akan membantu proses dalam keberhasilan relokasi rehabilitasi 

dan rekonstruksi penyintas. 

Dengan demikian, upaya penanganan bencana haruslah direspon 

dengan lebih kritis dan secara dialektis. Perlunya identifikasi ataupun kajian 

lebih lanjut mengenai proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang tidak 

memunculkan bencana baru, baik bencana alam di masa depan ataupun 

bencana sosial, ekonomi, dan budaya masyarkat. Respon dalam proses 

rehabilitasi dan rekonstruksi inilah yang harus memperhatikan nilai-nilai 

kelayakan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai 

subjek proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 
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Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjelaskan, 

pada tahapan rekonstruksi harus memenuhi segala kebutuhan manusia untuk 

mengatasi masalah-masalah yang terkait erat dengan pengabaian pemenuhan 

Hak Asasi Manusia (komnasham.go.id, 2018. Diakses pada 15 Agustus 

2019). Hal ini dimaksudkan untuk menghindari praktek-praktek diskriminasi 

dan dugaan pelanggaran Hak ekonomi, sosial dan budaya.  

Perlunya kontinuitas ataupun sistem keberlanjutan untuk penanganan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana ini juga sangat penting. Terkait 

tentang pemulihan trauma masyarakat, perbaikan/penambahan alat-alat 

peringatan dini tsunami dari gempa lokal (nearfield tsunami), serta gerakan 

massif untuk pencerdasan pengetahuan rumah tahan gempa bagi penyintas, 

dsb. Sistem kontinuitas ini adalah upaya untuk mencapai tujuan dari 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana, menyiapkan masyarakat lebih 

siap dan paham akan prosedur mitigasi bencana.  

1.3.5. Kebutuhan Hunian Pasca-Bencana 

Penanganan pasca-bencana menjadi tahapan penting bagi para 

penyintas. Untuk mengembalikan kehidupan normal mereka (build back), 

atau bahkan menjadi lebih aman (build back safe). Selain aspek fisik, seperti 

halnya infrastruktur, sarana dan prasarana, aspek sosial tidak kalah 

pentingnya untuk ditangani bagi para penyintas. Terlebih penanganan tentang 

pemulihan psikis para penyintas, untuk tidak merasa trauma dan mampu 

terpenuhinya kebutuhan mereka selepas terjadinya bencana. Seperti halnya 

ketika proses rekonstruksi pasca-bencana, terkhusus pada hunian tempat 

tinggal, jangan sampai nantinya menyebabkan resiko baru akibat kegagalan 

masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan fisik, 

sosial, ekonomi dan budaya yang baru setelah terjadinya bencana. 

Pemulihan tempat tinggal sendiri harus menekankan konsep aman, 

nyaman, sehat dan berfungsi sebagai pemulihan psikis para penyintas. 

Penanganan pasca-bencana ini memerlukan kajian yang terintegrasi dan 

multidisiplin dengan menempatkan ilmu pengetahuan sosial sejajar dengan 
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ilmu pengetahuan alam. Kajian tersebut bertujuan untuk mengetahui 

penanganan yang tepat untuk kebutuhan fisik (hunian) dan psikis para 

penyintas, khususnya mengenai hunian pasca-bencana. Dengan menggunakan 

pendekatan people-centered, yang diharapkan mampu mempertimbangkan 

kebutuhan penduduk dan optimalisasi potensi lokal yang ada untuk proses 

pemulihan pasca-bencana (Humas LIPI, 2019). 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap, selama ini 

Pemerintah Indonesia belum memiliki standar hunian sementara (huntara) 

bagi para penyintas atau korban bencana alam. Maksudnya, hunian yang kini 

dibuat cenderung mengabaikan karakteristik lokal dan partisipasi masyarakat 

dalam menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan fisik, sosial, ekonomi 

dan budaya yang baru pasca terjadi bencana. Kemudian kurangnya 

keterlibatan penyintas dalam perencanaan dan pembangunan hunian, bahkan 

tidak melibatkan RT dan RW mengakibatkan adanya penolakan untuk 

menerima hunian dan mendusunk ganti rugi berupa uang tunai 

(Republika.co.id, 2019). 

1.3.6. Tinjauan Lokasi Perancangan di Dusun Selengen 

Dusun Selengen di Lombok Utara menjadi bagian yang sangat 

menerima dampak parah dalam bencana gempa bumi di Lombok Utara, 

dikarenakan dusun ini berada di dekat patahan Flores yang berada di sebelah 

utara pulau Lombok yang mengakibatkan gempa berkekuatan 7,0 SR serta 

mengakibatkan adanya sesar naik Lombok Utara yang menyebabkan 

likuifaksi dan retakan (Surface Rupture). Dalam kaitan tersebut Pusat 

Vulkanologis dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merekomendasikan 

kepada pemerintah Lombok Utara untuk merevisi rencana tata ruang dan tata 

wilayah (RTRW), yakni dengan mempertimbangkan peta kawasan rawan 

bencana gempa bumi. Serta merelokasi tempat permukiman yang dilalui sesar 

naik berjarak 20 km  menjauh dari sesar naik Lombok Utara, khususnya pada 

Dusun Selengen. 
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Suatu wacana dari pihak otoritas menyebutkan bahwa aka nada 

rencana pengembangan Dusun Selengen menjadi dusun edukasi bencana 

yang digagas oleh Pemprov NTB. Hal ini erat kaitannya dengan pemanfaatan 

sisa peninggalan bencana berupa Surface Rupture atau retakan yang 

berdiameter 10 – 50 cm, yang nantinya mampu untuk dijadikan sebagai objek 

destinasi wisata sejarah bencana di Lombok Utara ini. Kedepannya pun dusun 

selengan akan dikembangkan sebagai dusun Edukasi Bencana (Republika 

Online, 2019). Isu ini haruslah dikaji mendalam, terlebih terkait dengan 

rekomendasi dari PVMBG mengenai revisi RTRW rawan bencana. Karena, 

ketika ingin menyiapkan dusun edukasi bencana di tempat yang rawan 

bencana maka perlu tindakan-tindakan antisipasi ataupun sistem dan 

teknologi yang dapat digunakan untuk mitigasi bencana jika sewaktu-waktu 

terjadi bencana. 

Pada intinya, perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Dusun 

Selengen ini pun harus bisa dilakukan dengan baik agar  kedepannya tidak 

terjadi konflik sosial-ekonomi-budaya. Dengan melihat dampak kerusakan 

juga masalah lingkungan yang ada, rehabilitasi dituntut untuk paham akan 

duduk perkara dari permasalahan lingkungan yang ada. Ditambah dengan 

potensi juga pengembangan kawasan kedepannya. 

 Dengan demikian, perancangan dalam tugas akhir ini ialah terfokus kepada 

perencanaan rekonstruksi dan rehabilitasi Dusun Selengen pasca-bencana Lombok 

Utara pada pertengahan – akhir tahun 2018 lalu. Beberapa hal yang teramat 

penting dalam perancangan nantinya ialah : (1) relokasi permukiman agar 

memiliki jarak aman dari sesar naik Lombok Utara; (2) penerapan sistem dan alat-

alat mitigasi bencana, serta shelter untuk mengantisipasi bencana kedepannya 

(Resilience Planning); (3) perancangan rumah tahan gempa, yang berlandaskan 

kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dengan melihat kebutuhan serta potensi 

kearifan lokal yang ada. 
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1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas dapat ditarik suatu 

pertanyaan, yakni:  

1. Bagaimana merancang kembali kawasan permukiman di daerah rawan 

bencana gempa bumi dengan penekanan konsep ketahanan (Resilience)? 

1.5. Tujuan  

Adapun tujuan dan sasaran dalam perancangan tugas akhir ini, sebagai 

berikut: 

1. Menemukan lokasi baru yang aman untuk mengurangi dampak 

bencana di masa depan, 

2. Merancang perencanaan kawasan permukiman berbasis Resilience 

(ketahanan) untuk menyediakan tempat aman, nyaman, produktif, 

dan berkelanjutan, 

3. Merancang Desain hunian yang aman dan tahan bencana di masa 

depan. 

1.6. Metode Pembahasan 

1. Studi Kajian Pustaka 

Sebuah kegiatan mengumpulkan referensi atau literatur yang valid dan 

relevan guna menunjang dan memperkuat data-data 

2. Studi Komparasi (Studi Banding) 

Aktivitas meninjau preseden atau objek-objek yang berhubungan 

dengan tema agar mendapatkan gambaran mengenai tema tersebut.  
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1.7. Sistematika Penulisan 

Dasar Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (DP3A) ini disusun 

dengan sistem penulisan yang terbagi menjadi: 

1.7.1. BAB I. PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan latar belakang masalah perancangan dan 

juga sebagai gambaran awal mengenai topik yang diangkat. Pada bab 

ini berisi judul, definisi judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan sasaran, lingkup pembahasan, dan metode pembahasan. Bab ini 

terfokus pada fata tinjauan lapangan yang ada dan berbagai 

permasalahan serta isu yang diangkat.  

1.7.2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan rangkaian teori, temuan, yang menjadi gagasan 

atau landasan pemikiran perancangan yang bersumber dari pedoman 

maupun para ahli. 

1.7.3. BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI DAN GAMBARAN 

UMUM PERENCANAAN 

Menjelaskan tentang lokasi perancangan serta menganalisis 

berbagai potensi lingkungan, sosial dan budaya yang ada pada lokasi. 

Memberikan gambaran secara jelas mengenai lokasi perancangan, 

baik itu data fisik juga data non fisik. Serta menjabarkan konsep atau 

gagasan perencanaan.  

1.7.4. BAB IV ANALISIS PENDEKATAN DAN  KONSEP 

PERANCANGAN 

Pada Bab ini dibahas mengenai cara mengatasi masalah dengan ide 

atau gagasan perencanaan berupa analisis konsep pendekatan, konsep 

site, utilitas, firmitas dan venustasnya. 


