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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bencana, baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh 

manusia dapat terjadi kapan saja. Menurut WHO (2019)  mendefinisikan 

bencana sebagai kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologi, 

hilangnya nyawa manusia, kemerosotan kesehatan dan layanan kesehatan. 

Menurut Gopalakrishnan (2019) bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang secara serius mengganggu aktivitas normal. Banyak peristiwa 

bencana yang terjadi diberbagai negara, salah satu bencananya yakni gempa 

bumi.Berdasarkan World Risk Report(2018) beberapa negara memiliki potensi 

kejadian gempa bumi yang tinggi seperti Indonesia, Jepang, Filipina. 

Gempa bumi merupakan bencana alam yang paling merusak karena 

menimbulkan banyak korban dan gempa bumi salah satu bencana alam paling 

berbahaya yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terkendali (Gopalakrishnan, 

2019). Gempa bumi menyebabkan kerusakan fisik, psikologis, dan sosial pada 

manusia. Gempa bumi adalah bencana yang tidak dapat diprediksi kapan akan 

terjadi. Salah satu penyebab gempa bumi adalah karena pergerakan lempeng 

yangberpengaruh pada permukaan bumi dan menimbulkan kerusakan (Sari, 

2015). Menurut Gopalakrishnan (2019) Gempa bumi adalah gerakan tiba-tiba 

atau gemetar tanah yang disebabkan oleh perpindahan massa batuan secara 

tiba-tiba. Sebagian besar gempa bumi terjadi akibat pergerakan satu massa 

batuan melewati batuan lainnya sebagai respons terhadap gaya tektonik. 

Secara global banyak sekali gempa yang telah terjadi. Sejak awal abad 

ke-21, peristiwa gempa terjadi sangat meningkat seperti  gempa bumi yang 

terjadi di Osaka, Jepang berkekuatan 5,5 SR pada tanggal 18 Juni 2018 

(Takahashi, 2019). Gempa bumi diDonggala, Palu, Sulawesi Utara, Indonesia 

pada  tanggal 28 September 2018  gempa tersebut berkekuatansebesar 7,4 SR 

terjadi pada pukul 18.02 WITA. Korban tewas mencapai 2.113 orang, 1.309 
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orang hilang, sementara korban luka-luka sebanyak 4.612 orang yang tersebar 

di berbagai rumah sakit(BNPB, 2019). Gempa bumi yang terjadi di Filipina 

pada tanggal 18 Agustus 2020 berkekuatan 6,6 SR (PHIVOLCS, 2020).Salah 

satu penyebab banyaknya korban yang berjatuhan ataupun banyaknya 

kerusakan selain dilihat dari besarnya kekuatan suatu gempa adalah kurangnya 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana (Kurniawati, 2017). 

Sudah seharusnya masyarakat dibekali dengan kesiapsiagaan dalam 

menghadapi bencana gempa bumi. Kesiapsiagaan dengan melakukan 

pelatihan, sosialisasi dengan meningkatkan indikator yang dapat meningkatkan 

kesiapsiagaan bencana. Selain itu, analisis kerentanan terhadap gempa bumi 

juga diperlukan sehingga mengetahui tidakan apa saja yang harus dilakukan 

selanjutnya. Kerentanan  merupakan kondisi area tertentu sehubungan dengan 

bahaya, paparan, kesiapsiagaan, pencegahan, dan karakteristik respons untuk 

mengatasi bahaya alam tertentu (Weichselgartner dan Bertens, 2000). 

Kerentanan meliputi kerentanan fisik, lingkungan, ekonomi, sosial atau 

kecenderungan suatu komunitas terhadap kerusakan dalam kasus keadaan yang 

mengancam yang berasal dari alam atau antropogenik (Cardona, 2003; Emrich 

dan Cutter, 2011). 

Masyarakat juga harus diberikan wawasan tentang bagaimana  upaya-

upaya yang dapat meminimalkan dampak yang disebabkan oleh gempa bumi. 

Namun yang terjadi pada masyarakat yaitu lemahnya kesiapsiagaan untuk 

menghadapi bencana gempa bumi, dan kurangnya kesadaran terhadap 

pentingnya sebuah kesiapsiagaan dalam menghadapi  bencana(Putra, 2014). 

Pada masyarakat juga menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi, yang dapat 

memicu meningkatkan tingkat risiko terhadap bencana (World Risk Report, 

2018). Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya jumlah korban jiwa dan 

hilangnya harta benda dari setiap kejadian bencana (Pahleviannur, 2018). Oleh 

karena itu diperlukan adanya kesiapsiagaan bencana pada masyarakat agar 

dapat meminimalkan korban jiwa dan dampak yang diakibatkan oleh bencana 

gempa bumi. Menurut Carter (1992) dalamHavwina (2016)kesiapsiagaan 

adalah suatu tindakan yang memungkinkan antara pemerintah, organisasi, 
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masyarakat, komunitas, lembaga, dan individu untuk menangani situasi 

bencana secara cepat dan tepat guna secara bersama-sama. Diharapkan 

denganadanya peningkatan kesiapsiagaan pada masyarakat, masyarakat lebih 

paham tentang apa yang harus dilakukan ketika akan terjadi bencana sehingga 

dapat meminimalkan dampak yang diakibatkan oleh bencana.Berdasarkan latar 

belakang masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian terhadap masalah 

tersebut dengan mengambil judul “SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW : 

KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA 

GEMPA BUMI DI DUNIA”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apa indikator yang digunakan dalam meningkatkan kesiapsiagaan 

bencana gempa bumi di dunia ? 

2. Jenis kerentanan apa yang berpengaruh dalam bencana gempa bumi di 

dunia? 

3. Bagaimana upaya yang digunakan dalam mengurangi dampak kerusakan 

gempa bumi di dunia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat ditentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Menganalisisindikator yang digunakan dalam meningkatkan 

kesiapsiagaan bencana gempa bumi. 

2. Menganalisisjenis kerentanan yang berpengaruh dalam bencana gempa 

bumi. 

3. Mengetahui upaya yang digunakan dalam mengurangi dampak kerusakan 

gempa bumi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan gempa bumi 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan 

dalam menghadapi ancaman bencana gempa bumi, sehingga 

dimanapun berada dapat lebih siap dan bersedia memberikan 

pengetahuannya kepada orang lain. 

b. Bagi masyarakat 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai indikator yang 

digunakan dalam meningkatkan kesiapsiagaan bencana gempa bumi,  

jenis kerentanan yang berpengaruh dalam bencana gempa bumi, 

upaya yang digunakan dalam mengurangi dampak kerusakan gempa 

bumi, sehingga dapat lebih siaga ketika terjadi bencana gempa bumi 

dan dapat membagikan wawasan ini kepada khalayak umum. 

 


