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BAB I                                                                                                                   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bumi semakin menua.  Rudge (University of Cambridge, 2010) 

mengungkapkan bahwa saat ini bumi berumur 4,467 milyar tahun, 

sedangkan peneliti lain yang merupakan gabungan dari tim jurnal Nature 

Geoscience (2009) yang beranggotakan Kubo, Kimura dan Funakoshi 

memperkirakan usia bumi lebih tua yaitu 4,532 milyar tahun.  Rudge (2010) 

menjelaskan dalam menentukan usia bumi saat ini, dilakukan perbandingan 

sejumlah elemen yang terdapat dalam lapisan bumi dengan meteorit  (yang 

seringkali jatuh di lapisan permukaan bumi) yang diperkirakan usianya 

sama dengan sistem tata surya.  Proses tabrakan antara meteorit dengan 

lapisan bumi yang terjadi seperti sekarang menyebabkan bagian dari planet 

ini meleleh dan mengakibatkan unsur logam terpisah ke dalam pusat bumi, 

kemudian membentuk inti bumi pada planet bumi saat ini.  Proses 

pembentukan planet yang panjang kemudian menjadikan bumi seperti 

sekarang dengan ukuran dan bentuk geologisnya. 

  Ilmu islam menjelaskan bagaimana bumi tercipta dan dapat 

memperkirakan usia bumi saat ini melalui hadits-hadits yang terdapat dalam 

Al-Qur’an.  QS.  Thaha ayat 104 berbunyi, “ Kami lebih mengetahui apa 

yang akan mereka katakan, ketika orang yang paling lurus jalannya 

mengatakan, ‘ Kami tinggal (di dunia) tidak lebih dari sehari saja’.” yang 

dapat disimpulkan bahwa keberadaan alam di dunia tidak lebih dari satu 

hari.  QS. Al Hajj ayat 47 yang berbunyi, “ Dan mereka meminta kepadamu 

(Muhammad) agar adzab itu disegerakan, padahal Allah tidak akan 

menyalahi janji-Nya. Dan sesungguhnya di sisi Tuhanmu adalah seperti 

seribu tahun menurut perhitunganmu.” Hal itu berarti sehari langit sama 

artinya dengan 1.000 tahun perhitungan manusia.  Surah lain yang 

menunjukkan perkiraan bumi saat ini adalah QS.  Ma’arij ayat 4 yang 

berbunyi, “Para malaikat dan Jibril naik, (menghadap) kepada Tuhan, 
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dalam sehari setara dengan lima puluh ribu tahun”.  Jika dilakukan 

perhitungan berdasarkan beberapa Surah di dalam Al-Qur’an, maka usia 

bumi saat ini kurang lebih 18, 26 milyar tahun (1 tahun manusia = 365,2422 

hari, maka sehari langit diperoleh : 365,2422 x 50.000 x 1.000 x 1 = 18,26 

milyar tahun).  Pendapat lain pun juga terus bermunculan seiring dengan 

penemuan-penemuan lain dan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. 

Bencana diartikan sebagai serangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan 

baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia (BNPB, 

2017).  Bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dewasa ini, 

peran manusia dalam bencana yang saat ini terjadi saling berhubungan.  

Aktivitas yang dilakukan oleh manusia dapat memicu serangkaian bencana 

itu sendiri, baik itu bencana alam maupun non alam.  Oleh karena itu, peran 

manusia sangat menentukan terhadap sedikit banyaknya korban jiwa, 

kerugian dan dampak psikologis ketika bencana terjadi.  Bencana alam 

umumnya terjadi begitu saja, tanpa memberikan suatu peringatan dan tanpa 

bisa dikendalikan oleh manusia.  Manusia hanya dapat memastikan besaran 

(kekuatan) bencana alam yang terjadi menggunakan alat pengukur atau 

pendeteksi bencana yang tak jarang sering mengalami kesalahan.  Oleh 

karena itu, setiap tahun manusia terus berupaya melakukan peningkatan 

kualitas (upgrade) sehingga mampu menciptakan alat pendeteksi bencana 

yan diharapkan menghasilkan peringatan yang cukup akurat dan cepat 

sehingga memungkinkan untuk menyelamatkan lebih banyak jiwa. 

Bumi yang sudah menua dibuktikan dengan banyaknya kerusakan di 

bumi yang terus terjadi dan mengakibatkan perubahan pola dan struktur 

bumi. Tak terkecuali dengan apa yang terjadi di Indonesia.  Menurut United 

Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) atau 

badan PBB yang berfokus pada Strategi Internasional Pengurangan Risiko 

Bencana (CFE-DM 2018), Indonesia merupakan salah satu negara yang 

sering mengalami bencana. Bencana alam seperti gempabumi, tsunami, 
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letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran 

hutan merupakan bencana yang setiap tahun terjadi di Indonesia, bahkan 

untuk beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama 

dengan jumlah kejadian dan paparan terhadap penduduk yang menjadi 

korban akibat bencana alam. Hal inilah yang menasbihkan Indonesia 

sebagai negara dengan risiko dan dampak terhadap bencana alam tertinggi 

di dunia. United Nations International Strategy for Disaster Reduction 

(UNISDR) merangking jumlah korban pada 6 jenis bencana alam yang 

meliputi tsunami, tanah longsor, banjir, gempabumi, angin topan, dan 

kekeringan sebagai bencana yang paling dominan memakan korban jiwa di 

Indonesia. 

Pada akhir tahun 2018, pasca terjadinya bencana gempabumi yang 

disertai tsunami, likuifaksi dan tanah longsor yang terjadi di Sulawesi 

Tengah, pekerjaan pemerintah tidak selesai hanya sampai pertolongan 

darurat, namun pemerintah juga perlu memikirkan beberapa hal, salah 

satunya adalah penyediaan pemukiman bagi mereka yang rumahnya hancur 

akibat berada di daerah yang dekat dengan sumber bencana.  Dengan 

mempertimbangkan kondisi ini, maka kebutuhan ketersediaan lahan untuk 

pemukiman kembali menjadi hal mendesak dan menjadi kebutuhan 

mendasar pada siklus bencana (Imura & Shaw, 2009).  Dalam proses 

rekonstruksi bangunan (terutama pemukiman), perlu dilakukan peninjauan 

dan pemilihan lokasi yang cocok (keamanan dan ketahanan terhadap 

bencana) mengingat Kota Palu sering mengalami kejadian bencana 

gempabumi.  Proses rekonstruksi bisa disesuaikan dengan mengacu pada 

Peta Zona Ruang Bencana dan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

yang dikeluarkan oleh BNPB dan Bappeda setempat.  Tentunya, apabila 

sewaktu-waktu terjadi gempabumi yang sifatnya destruktif, kerusakan yang 

ditimbulkan tidak akan separah ketika bencana gempabumi tahun 2018. 
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1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana sebaran dampak akibat bencana gempabumi yang 

mempengaruhi tingkat kerentanan bangunan masyarakat Kota Palu ? 

2. Bagaimana pola pemetaan kesesuaian lahan bangunan Kota Palu 

berdasarkan bencana alam yang telah terjadi sesuai dengan Peta 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu ?  

3. Bagaimana pemetaan lokasi relokasi bagi masyarakat Kota Palu yang 

terdampak akibat bencana alam sesuai dengan perencanaan RTRW 

Kota Palu ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Memetakan dampak bencana akibat gempabumi (disertai bencana 

likuifaksi dan tsunami) yang memiliki pengaruh terhadap 

kerentanan bangunan di Kota Palu. 

2. Memetakan kesesuaian lahan bangunan pasca bencana gempabumi 

2018 terjadi yang disesuaikan dengan Peta Rencana Tata Ruang 

(RTRW) Kota Palu. 

3. Menentukan lokasi relokasi yang sesuai untuk masyarakat Kota 

Palu berdasarkan beberapa aspek pendukung. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dalam 

ilmu geografi, khususnya dalam bidang perencanaan wilayah pasca bencana 

dan mitigasi bencana. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

secara khusus adalah, sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan 

kajian manajemen bencana (relokasi dan rekonstruksi) yang terjadi di 

Indonesia khususnya bencana gempabumi yang diikuti oleh bencana 
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tsunami dan soil liquefaction yang bersumber dari Peraturan Kepala 

BNPB No 2 Tahun 2012 dalam penanggulangan bencana gempabumi, 

tsunami dan soil liquefaction. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, mengembangkan wawasan dan kemampuan dalam 

melakukan penelitian dan menyusun karya tulis, khususnya dalam 

bidang kajian geografi, khususnya mengenai Ilmu Kebencanaan dan 

Manajemen Bencana. 

b. Bagi peneliti lain, sebagai sumber referensi untuk kepentingan 

penelitian yang berkenaan dengan bencana gempabumi yang 

disertai dengan soil liquefaction dan tsunami secara akademis, 

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian 

tentang manajemen bencana (relokasi dan rekonstruksi) yang dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

c. Bagi masyarakat, memberikan wawasan mengenai kewaspadaan 

bencana gempabumi, tsunami dan soil liquefaction khususnya 

didaerah yang rentan dan sering terjadi bencana tersebut sehingga 

masyarakat memiliki langkah antisipatif dalam menghadapi bencana 

yang sewaktu-waktu dapat terjadi. 

d. Bagi pemerintah, memberikan sumber rujukan untuk menentukan 

kebijakan, khususnya dalam hal penyusunan rencana 

penanggulangan bencana, khususnya bencana gempabumi, tsunami 

dan soil liquefaction sehingga dalam proses penanggulangannya 

lebih bersifat efektif dan efisien serta dapat meminimalisir korban 

dan kerugian harta benda. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Bencana Alam 

Bencana merupakan gangguan yang sifatnya ringan sampai 

parah, terjadi di dalam pelaksanaan masyarakat yang menyebabkan 

kerugian substansial, ekonomi, sosial, dan lingkungan.  Suatu bencana 

terjadi sebagai akibat dari bahaya, ketidakberdayaan atau kapasitas dan 

tindakan yang tidak memadai yang menyebabkan pengurangan faktor-

faktor risiko (Dey & Singh, 2006). Bencana didefinisikan sebagai 

konsekuensi negatif yang ekstrem sebagai sebuah akibat sekaligus 

menunjukkan dampak yang dihasilkan oleh interaksi antara kejadian 

alami dengan sistem sosial. Bencana menghubungkan antara bencana 

yang menyebabkan kerugian namun juga memberikan dampak 

menguntungkan (Veitch, dkk., 1995). Selain itu Bell, dkk. (1996) 

mendefinisikan bencana (disaster) sebagai kekuatan alam yang bukan 

di bawah kontrol manusia dan menyebabkan bencana yang 

menimbulkan kerusakan dan kematian.  Peristiwa- peristiwa yang 

berhubungan dengan bencana (disaster) antara lain angin ribut (topan), 

tornado, gempabumi, dan tsunami. 

Bencana dibagi menjadi dua macam berdasarkan faktor 

pemicunya yaitu bencana alam dan bencana non alam.  Bencana alam 

terjadi sebagai akibat dari fenomena alam, yang bersifat meteorologis, 

biologis dan geologis. Contoh bencana alam antara lain angin topan, 

tsunami, gempabumi, tanah longsor, banjir, kekeringan dan letusan 

gunung berapi. Sedangkan bencana non alam merupakan bencana yang 

terjadi akibat kelalaian manusia.  Umunya terkait dengan industri atau 

pembangkit energi dan termasuk ledakan, kebocoran limbah beracun, 

polusi, kegagalan bendungan, perang atau perselisihan sipil atau 

terjadinya kebakaran (Dey & Singh, 2006).  

Bencana dibagi menjadi tiga berdasarkan faktor penyebabnya 

menurut UU Nomor 2 Tahun 2007, yaitu faktor alam, non alam dan 
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manusia. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain 

berupa gempabumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 

topan, dan tanah longsor.  Bencana non alam adalah bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam seperti 

kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa akibat ulah manusia seperti konflik 

sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. 

Bencana alam umumnya tidak bisa diprediksi seberapa besar 

kekuatannya dan tentunya tidak dapat dikendalikan oleh manusia.  Oleh 

karena itu, bencana alam umumnya akan menyebabkan kerusakan, 

kerugian dan kematian yang sangat banyak dibanding dengan bencana 

non alam.   

Quarantelli (dalam Veitch, 1995) menyebutkan karakteristik besar 

kecilnya bencana alam meliputi : 

a) Besarnya populasi yang terkena bencana; 

b) Perubahan konstruk sosial yang mempengaruhi populasi; 

c) Cakupan kewilayahan bencana; 

d) Kecepatan terjadinya bencana (sehingga tidak terduga); 

e) Kemampuan memprediksi terjadinya bencana; 

f) Derajad familiaritas (kebiasaan) terhadap krisis yang dihadapi; 

g) Dampak terdalam (psikis) akibat bencana;  

h) Besarnya kerugian material (harta benda); 

i) Perhitungan kemungkinan terulangnya krisis (lebih besar/kecil). 

Pendapat di atas memiliki tujuan yakni menyusun kriteria untuk 

melakukan penilaian apakah sebuah fenomena alam dapat disebut 

bencana atau tidak. 

Jenis bencana alam yang melanda negara-negara di dunia 

umumnya berbeda satu sama lain.  Misalkan, negara-negara yang 

dilalui oleh Cincin Api Pasifik/ Pacific Ring of Fire seringkali akan 
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mengalami bencana seperti gempabumi, tsunami, dan gunung meletus. 

Negara-negara di Benua Eropa sering mengalami bencana seperti cuaca 

yang ekstrim, angin atau badai dan banjir yang saat ini sering melanda 

di Spanyol, Italia dan Belanda.  Negara di benua Afrika terkenal dengan 

wilayahnya yang gersang dan panas, sehingga bencana kekeringan 

sering melanda wilayah-wilayah ini.  Sedangkan di Benua Amerika, 

terutama wilayah Amerika Utara (Kanada dan Amerika Serikat) jenis 

bencana yang sering melanda adalah berbagai macam jenis badai, banjir 

dan kebakaran hutan akibat cuaca yang sangat panas.  Berikut peta 

persebaran wilayah rawan bencana (Hotspot Area) yang ada di dunia. 

 
Gambar 1. 1 Indeks Risiko Bencana di Dunia 

Sumber : Prof. Dr. Jórn Birkmann at Integrated Research on Disaster Risk (IRDR), 

New York, 2016 

 

Gambar diatas menampilkan persebaran status risiko bencana 

yang dialami oleh setiap negara di dunia berdasarkan penilaian yang 

meliputi frekuensi, jenis bencana dan perubahan struktur alam yang ada 

di setiap negara.  Bila dilihat, Indonesia masuk dalam kategori risiko 

tinggi/high (ditandai dengan warna oranye) dan salah satu negara yang 

masuk dalam kategori risiko paling tinggi/very high adalah Jepang.  

Sebagian besar negara-negara di Eropa termasuk dalam kategori sangat 

rendah/very low dan rendah/low yang disebabkan jumlah gunung berapi 

lebih sedikit dan banyak yang tidak aktif karena tidak dilewati Cincin 
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Api Pasifik yang mengakibatkan aktifitas geologi di wilayah mereka 

sangat minim. 

Setiap negara umumnya mengalami jenis bencana yang berbeda-

beda. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis, geologi dan ketersediaan 

obyek natural (Sungai, danau, dll).  Semakin memiliki geologi yang 

bervariasi, maka kemungkinan mengalami bencana seperti tanah 

longsor dan gempabumi sangat besar.  Berikut peta persebaran wilayah 

yang memiliki satu atau lebih bencana berdasarkan jenis bencana : 

 

Gambar 1. 2 Distribusi Global terhadap Wilayah yang Sangat Rawan terhadap 

Satu atau lebih Bencana berdasarkan Jenis Bencananya 
Sumber : Natural Disaster Hotspot : A Global Risk Analysis, The World Bank, 2005 

 

Jenis bencana yang diklasifikasikan pada gambar di atas antara 

lain Kekeringan (drought), bencana geofisik (geophysical) dan bencana 

hidrologi (hydro).  Bencana geofisik meliputi gempabumi dan gunung 

meletus sedangkan bencana hidrologi meliputi banjir, longsor, dan 

angin topan. Bila dilihat sekilas, wilayah di Asia memiliki kompleksitas 

terhadap berbagai jenis bencana, baik itu bencana geofisik, hidrologi 

maupun kekeringan.  Sedangkan di wilayah Afrika, hampir semuanya 

mengalami bencana kekeringan. 

Bencana alam umumnya menyebabkan kematian dalam skala 

kecil atau besar.  Kematian tersebut bisa saja berlangsung ketika 
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bencana terjadi atau setelah bencana terjadi (akibat luka atau dampak 

psikologis).  Berikut peta persebaran proporsi jumlah kematian di area 

yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana (dua bencana atau lebih) : 

 

Gambar 1. 3 Proporsi Populasi Nasional di Daerah Berisiko Tinggi dari Dua 

atau Lebih Bencana (Kematian) 
Sumber : Natural Disaster Hotspot : A Global Risk Analysis, The World Bank, 2005 

 

Berdasarkan tampilan Gambar 3. mengenai proporsi populasi 

nasional di daerah berisiko tinggi akibat bencana, Indonesia berada di 

kelas ke 3, dengan rata-rata populasi terdampak sekitar 51 % - 75 %.  

Selain memiliki wilayah dengan keanekaragaman geologi dan luas 

wilayahnya, faktor lain adalah karena Indonesia merupakan negara 

kepulauan dimana luas wilayah daratannya lebih kecil dibanding luas 

lautannya sehingga memungkinkan terjadinya gerakan dan gesekan 

struktur bawah laut yang memicu tsunami dan banjir bandang.  

Perbandingan luas daratan dan lautan di Indonesia kurang lebih 62 % : 

48 % dari total luas wilayah NKRI. 
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B. Gempabumi 

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di 

permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, 

patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan batuan (UU No. 24 

Tahun 2007).  Gempabumi terjadi ketika permukaan bumi bergetar 

karena pelepasan energi seismik yang mengikuti pergerakan cepat dari 

blok besar dari kerak di sepanjang sesar (Tadjer dan Bensaibi, 2017).  

Frekuensi gempabumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran 

gempabumi yang dialami selama periode waktu. Gempabumi diukur 

dengan menggunakan alat Seismometer. Moment magnitudo adalah 

skala yang paling umum di mana gempabumi terjadi untuk seluruh 

dunia. Skala Richter adalah skala yang dilaporkan oleh observatorium 

seismologi nasional yang diukur pada skala besarnya lokal 5 

magnitudo. Kedua skala yang sama selama rentang angka mereka valid. 

Gempa 3 magnitudo atau lebih sebagian besar hampir tidak terlihat dan 

besarnya 7 kali lebih berpotensi menyebabkan kerusakan serius di 

daerah yang luas, tergantung pada kedalaman gempa. 

 

Gambar 1. 4 Proses Kejadian Gempa. 
Sumber : iib and Siever. 1998 
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Banyak teori yang telah dikemukakan mengenai penyebab 

terjadinya gempabumi. Menurut pendapat para ahli, sebab-sebab 

terjadinya gempa antara lain : 

a. Runtuhnya gua-gua besar yang berada di bawah permukaan tanah. 

Namun, kenyataannya keruntuhan yang menyebabkan terjadinya 

gempabumi tidak pernah terjadi. 

b. Tabrakan meteor pada permukaan bumi.  Meteor yang jatuh ini 

akan menimbulkan getaran bumi jika massa meteor cukup besar. 

Getaran ini disebut gempa jatuhan, namun gempa ini jarang sekali 

terjadi. Kejadian ini sangat jarang terjadi dan pengaruhnya juga 

tidak terlalu besar. 

c. Letusan gunung berapi. Gempabumi ini terjadi akibat adanya 

aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. 

Gempabumi jenis ini disebut gempa vulkanik dan jarang terjadi 

bila dibandingkan dengan gempa tektonik. Ketika gunung berapi 

meletus maka getaran dan goncangan letusannya bisa terasa sampai 

dengan sejauh 20 mil. 

d. Aktivitas tektonik. Semua gempabumi yang memiliki efek yang 

cukup besar berasal dari kegiatan tektonik. Gaya-gaya tektonik 

biasa disebabkan oleh proses pembentukan gunung, pembentukan 

patahan, gerakan-gerakan patahan lempeng bumi, dan tarikan atau 

tekanan bagian-bagian benua yang besar. Gempa ini merupakan 

gempa yang umumnya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. 

 

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan, maka teori 

lempeng tektonik inilah yang dianggap paling tepat. Teori ini 

menyatakan bahwa bumi diselimuti oleh beberapa lempeng kaku keras 

(lapisan litosfer) yang berada di atas lapisan yang lebih lunak dari 

litosfer dan lempemg-lempeng tersebut terus bergerak dengan 

kecepatan 8 km per tahun sampai 12 km per tahun. Pergerakan 

lempengan-lempengan tektonik ini menyebabkan terjadinya 
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penimbunan energi secara perlahan-lahan. Ada tiga kemungkinan 

pergerakan satu lempeng tektonik relatif terhadap lempeng lainnya, 

yaitu apabila kedua lempeng saling menjauhi (spreading), saling 

mendekati (collision) dan saling geser (transform). 

 

 

Gambar 1. 5  Ilustrasi yang menggambarkan beberapa jenis batas lempeng 
Sumber : USGS, 2001 

 
Gambar 1. 6  Posisi perbatasan lempeng pada peta dunia. 

Sumber : BMKG, 2015 
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Apabila dua buah lempeng bertumbukan maka daerah batas 

antara dua lempeng akan terjadi tegangan (stress). Tegangan tersebut 

terjadi secara terus-menerus dan sedemikian besar sehingga melampaui 

kekuatan kulit bumi. Hal itu mengakibatkan terjadinya patahan pada 

kulit bumi di daerah terlemah. Kulit bumi yang patah tersebut akan 

melepaskan energi untuk kembali ke keadaan semula. Peristiwa 

pelepasan energi ini disebut gempabumi. 

 

Gambar 1. 7  Peta Lempeng Tektonik Dunia 

(Ibrahim, 2005) 

 

 Akibat dari pelepasan energi yang lama tertimbun tersebut, 

maka terjadilah Gempa tektonik. Daerah yang paling rawan gempa 

umumnya berada pada pertemuan lempeng-lempeng yang 

bertumbukan. Pertemuan dua buah lempeng akan menyebabkan 

pergeseran relatif pada batas lempeng tersebut, yaitu: 

a. Subduction, peristiwa dimana salah satu lempeng mengalah dan 

dipaksa turun ke bawah. Peristiwa inilah yang paling banyak 

menyebabkan gempabumi. 

b. Extrusion, penarikan satu lempeng terhadap lempeng yang lain. 
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c. Transcursion, terjadi gerakan vertikal satu lempeng terhadap yang 

lainnya. 

d. Accretion, tabrakan lambat yang terjadi antara lempeng lautan dan 

lempeng benua. 

 

 

 
Gambar 1. 8  Skema Pergeseran/ Benturan Antar Plat Tektonik 

Sumber : Anonim (dalam Laresi, 2017) 

 

Gempabumi yang merupakan fenomena alam yang bersifat 

merusak yang dapat digolongkan menjadi empat jenis, yaitu: 

1) Gempabumi Vulkanik ( Gunung Api ) terjadi akibat adanya 

aktivitas magma, yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. 

Apabila keaktifannya semakin tinggi maka akan menyebabkan 

timbulnya ledakan yang juga menimbulkan terjadinya gempabumi. 

Gempabumi tersebut hanya terasa di sekitar gunung api tersebut. 

2) Gempabumi Tektonik disebabkan oleh adanya aktivitas tektonik, 

seperti pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak 

yang memiliki kekuatan dari yang sangat kecil hingga yang sangat 

besar. Gempabumi ini banyak menimbulkan kerusakan atau 

bencana alam di bumi, getaran gempabumi yang kuat mampu 

menjalar keseluruh bagian bumi. 
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3) Gempabumi Runtuhan biasanya terjadi pada daerah kapur ataupun 

pada daerah pertambangan, gempabumi ini jarang terjadi dan 

bersifat lokal. 

4) Gempabumi Buatan adalah gempabumi yang disebabkan oleh 

aktivitas dari manusia, seperti peledakan dinamit, nuklir atau palu 

yang dipukulkan ke permukaan bumi. 

 

Berdasarkan kekuatannya atau magnitude (M), gempabumi 

dapat dibedakan atas : 

a. Gempabumi sangat besar dengan magnitude lebih besar dari 8 SR. 

b. Gempabumi besar magnitude antara 7 hingga 8 SR. 

c. Gempabumi merusak magnitude antara 5 hingga 6 SR. 

d. Gempabumi sedang magnitude antara 4 hingga 5 SR. 

e. Gempabumi kecil dengan magnitude antara 3 hingga 4 SR . 

f. Gempabumi mikromagnitude antara 1 hingga 3 SR. 

g. Gempabumi ultramikro dengan magnitude lebih kecil dari 1 SR. 

 

Berdasarkan kedalaman sumber (h), gempabumi digolongkan atas : 

 Gempabumi dalam h > 300 Km. 

 Gempabumi menengah 60 < h < 300 Km. 

 Gempabumi dangkal h < 60 Km 

 

Saat ini penggunaan Skala Richter lebih luas digunakan untuk 

untuk mengukur kekuatan gempabumi. Tetapi skala Mercalli yang 

dimodifikasi, pada tahun 1931 oleh ahli seismologi Harry Wood dan 

Frank Neumann masih sering digunakan terutama apabila tidak terdapat 

peralatan seismometer yang dapat mengukur kekuatan gempabumi di 

tempat kejadian. 
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Tabel 1. 1 Skala Intensitas Gempabumi BMKG 

 
Sumber : Badan Metrologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 2017 
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C. Soil Liquefaction/ Likuifaksi Tanah 

Likuifaksi adalah fenomena hilangnya kekuatan tanah yang 

terjadi di tanah non-kohesif karena adanya penambahan tekanan pori 

akibat gempabumi. Tegangan pori yang meningkat mengakibatkan 

penurunan dari kekuatan geser, dan bahkan dapat hilang sama sekali. 

Tanah yang kehilangan semua kekuatan gesernya akan berlaku seperti 

cairan vicious.  Dalam hal ini, tanah yang mengalami likuifaksi adalah 

tanah non-kohesif yang tersaturasi (celah – celah partikelnya terisi oleh 

air). Kandungan air tersebut akan memberikan tekanan pada partikel tanah 

sehingga menyebabkan hilangnya ikatan pada partikel – partikel tanah 

tersebut. Sebelum terjadi gempa tekanan air pori relatif rendah, namun 

guncangan dari gempa dapat memicu kenaikan tekanan air dalam tanah 

sampai pada titik dimana partikel – partikel tanah dapat saling bergerak 

atau kehilangan ikatannya. 

 

Gambar 1. 9 Proses Terjadinya Likuifaksi 

Sumber :  Encyclopedia Britannica, Inc 
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Youd (1978) meninjau dari beberapa kerusakan berat atau 

kerusakan total pada bangunan karena peretakan tanah akibat proses 

likuifaksi bahwa kerusakan ringan terjadi pada pergeseran tanah sejauh 

50-100 mm, kerusakan yang memerlukan perbaikan ringan atau 

kerusakan sedang terjadi akibat pergeseran tanah sejauh 120-600 mm, 

dan kerusakan berat dengan pergeseran tanah sejauh lebih dari 760 mm. 

Perubahan sifat tanah dari sifat solid menjadi sifat seperti likuid yang 

terjadi pada tanah jenuh air diakibatkan oleh peningkatan tekanan air 

pori dan pengurangan tegangan efektif tanah dan sekaligus juga 

mengurangi kekuatan geser tanah yang bersangkutan. Apabila hal 

tersebut terjadi dan tanah kehilangan kekuatan gesernya maka akan 

terjadi likuifaksi. 

Beban yang bekerja merupakan beban siklik (dinamik) yang 

umumnya diakibatkan oleh gempa. Pada saat beban gempa bekerja dalam 

kondisi undrained sedangkan tanah berjenis pasir berada dalam kondisi 

tersaturasi, maka tegangan air pori akan naik, sehingga tanah tersebut akan 

kehilangan kekuatannya atau dalam kondisi ekstrim kekuatan gesernya 

dapat mencapai nol.  Fenomena yang terkait dengan likuifaksi adalah flow 

liquefaction dan cyclic mobility. Keduanya sangat penting untuk 

diperhatikan dalam mengevaluasi bahaya likuifaksi. 

Flow liquefaction adalah peristiwa dimana terjadi aliran – aliran 

tanah. Hal ini terjadi apabila teganan geser statis yang diperhitungkan 

untuk mencapai kesetimbangan pada suatu masa tanah jauh lebih besar 

daripada tegangan geser tanah dalam kondisi cair (liquefied). Dengan kata 

lain, deformasi yang terjadi merupakan akibat dari tekanan geser statik 

(static shear stress). Pada peristiwa flow liquefaction ini, terdapat dua 

karakteristik yang dapat dilihat yaitu kecepatan aliran dan perpindahan 

material tanah yang sangat besar. Cyclic mobility merupakan fenomena 

lainnya yang juga dapat menyebabkan deformasi permanen yang sangat 

besar akibat adanya guncangan gempa. Berbeda dengan flow liquefaction, 

dalam static mobility kondisinya adalah tekanan geser statis lebih kecil 

dibandingkan dengan tegangan geser tanah cair. Pada fenomena ini, 
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deformasi yang terjadi diakibatkan oleh pembebanan siklik dan teganan 

geser statik. Dalam hal ini, deformasi yang terjadi adalah deformasi lateral 

(lateral spreading).   

Untuk dapat memahami likuifaksi, diperlukan pengenalan kondisi 

yang terdapat pada tanah sebelum terjadinya gempa. Tanah terdiri dari 

partikel – partikel yang menyusunnya. Jika dilihat lebih dekat maka akan 

terlihat bahwa setiap partikel berhubungan dengan partikel – partikel yang 

lainnya. Karena adanya gaya berat dari partikel tanah, maka terdapatlah 

gaya antar partikel. Gaya inilah yang membuat setiap partikel tanah dapat 

berada tetap pada posisinya sehingga ada yang dimaksud dengan kekuatan 

tanah.  

 

Gambar 1. 10  Proses Likuifaksi Saat Bencana di Kota Palu 2018 

Sumber : Dongeng Geologi. 

 

Likuifaksi terjadi apabila suatu pasir yang tersaturasi strukturnya 

terpecah akibat adanya pembebanan yang berlebihan dan terus – menerus. 

Karena strukturnya hancur, maka partikel – partikel penyusun pasir 

tersebut akan terus bergerak cenderung membentuk suatu konfigurasi baru 

yang lebih keras. Pada saat terjadinya gempa, air yang berada dalam pori – 

pori tanah non-kohesif tidak sempat mengalir keluar, dan terperangkap 

sehingga partikel – partikel tanah tidak dapat bergerak dan merapat untuk 

membentuk konfigurasi yang lebih padat. Dengan adanya pembebanan 
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akibat gempa, tekanan air dalam tanah akan meningkat sehingga 

memperkecil gaya partikel tanah sehingga kekuatannya tanahnya menjadi 

menurun. Pada kasus – kasus yang ekstrim, tekanan air pori akan menjadi 

sangat tinggi sehingga partikel – partikel tanah kehilangan kontak satu 

sama lainnya. Jika hal itu terjadi, maka tanah akan kehilangan kekuatannya 

dan berlaku seperti cairan, maka peristiwa tersebut dinamakan likuifaksi.  

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya likuifaksi 

pada tanah antara lain jenis tanah, kedalaman air tanah, kepadatan tanah, 

umur dari deposit, fabrik dan gradasi partikel, riwayat tegangan, nilai Over 

Consolidation Ratio (OCR), kondisi tegangan in situ, bentuk dari partikel.   

Kepadatan dari tanah pasir dapat dinyatakan dengan nilai relative density 

(Dr). Semakin besar nilai Dr, maka akan semakin besar tahanannya 

terhadap bahaya likuifaksi. Likuifaksi umumnya terjadi pada tanah yang 

bergradasi seragam (uniformly graded soil). Sementara tanah yang 

bergradasi baik (well graded soil) umumnya mempunyai tahanan terhadap 

likuifaksi lebih besar dibandingkan dengan tanah bergradasi buruk. Hal ini 

disebabkan oleh partikel – partikel kecil yang terdapat pada tanah 

bergradasi baik akan dapat mengisi rongga yang ada diantara partikel yang 

besar, sehingga potensi untuk mengalami perubahan volume pada kondisi 

drain akan menjadi lebih kecil akibat undrained loading.  

Semakin tua umur deposit tanah maka akan semakin besar 

tahannya terhadap bahaya likuifaksi. Hal ini disebabkan karena adanya 

proses sementasi antar partikel. Semakin besar nilai OCR maka semakin 

besar nilai Ko yang mana akan menaikkan tegangan eketif rata – rata. 

Tahanan terhadap likuifaksi akan meningkat dengan meningkatnya 

tegangan efektif confining. Suatu daerah dimana level muka airnya tinggi 

atau dekat ke permukaan akan lebih mudah mengalami proses likuifaksi 

dibandingkan dengan daerah dimana muka air terdapat pada posisi yang 

cukup dalam. Tanah dengan partikel yang berbentuk bundar akan lebih 

mudah mengalami likuifaksi dibandingkan dengan tanah dengan partikel 

bersudut. Hal ini disebabkan tanah dengan partikel berbentuk bundar lebih 

mudah untuk dipadatkan. 
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D. Tsunami 

Tsunami adalah perpindahan energi ke badan air yang 

disebabkan oleh perubahan dasar laut secara vertikal dengan tiba-tiba. 

Perubahan mendadak di laut tersebut dapat disebabkan oleh gempa 

bumi yang berpusat di bawah laut (seaquakes), letusan gunung berapi 

bawah laut, longsor bawah laut atau hantaman meteor di laut. 

Gelombang tsunami dapat merambat ke segala arah. Hantaman 

gelombang tsunami bisa masuk hingga puluhan kilometer dari bibir 

pantai dan menimbulkan kerusakan dan korban jiwa yang terjadi karena 

tsunami bisa diakibatkan karena hantaman air maupun material yang 

terbawa oleh aliran gelombang tsunami (Supriyadi, 2010). 

Penyebab kedua adalah besarnya jumlah material yang tiba-tiba 

masuk ke air, baik dari longsor tanah di daratan yang berakhir di 

permukaan air laut/ danau atau dari dampak jatuhnya meteorit. 

 

Gambar 1. 11 Terminologi Tsunami 

Sumber :  disaster.elvini.net/tsunami.cgi 

 

Umumnya, tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh di 

tengah lautan, namun ketika mencapai wilayah dangkal, gelombang 

akan bergerak lebih cepat dan semakin membesar. Tenaga pada setiap 

gelombang tsunami adalah tetap terhadap fungsi ketinggian dan 

kelajuannya. Apabila gelombang menghampiri pantai, ketinggiannya 

meningkat sementara kelajuannya menurun. Gelombang tersebut 

bergerak pada kelajuan tinggi, hampir tidak dapat dirasakan efeknya 
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oleh kapal laut (misalnya) saat melintasi di laut dalam, ketinggiannya 

akan semakin meningkat ketika mendekati pantai (bahkan bisa sampai 

30 meter).    Di tengah laut, tinggi gelombang tsunami hanya beberapa cm 

hingga beberapa meter, namun saat mencapai pantai tinggi 

gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi 

penumpukan massa air.  Tsunami bisa menyebabkan kerusakan 

infrastruktur, erosi dan menelan korban jiwa terutama pada kawasan 

pesisir pantai dan kepulauan. 

Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut 

dimana gelombang terjadi, dimana kecepatannya bisa mencapai ratusan 

kilometer per jam.  Apabila tsunami telah mencapai pantai, 

kecepatannya akan berkurang hingga lebih 50 km/jam namun kekuatan 

energinya dapat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Saat mencapai 

pantai tsunami akan merayap masuk daratan jauh dari garis pantai 

dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter bahkan bisa beberapa 

kilometer. 

Perilaku gelombang tsunami sangat berbeda dari ombak laut 

biasa. Gelombang tsunami bergerak dengan kecepatan tinggi dan dapat 

merambat lintas-samudera dengan energi terus berkurang. Tsunami 

dapat menerjang wilayah yang berjarak  ribuan kilometer dari 

sumbernya, sehingga mungkin ada selisih waktu beberapa jam antara 

terciptanya gelombang ini dengan bencana yang ditimbulkannya di 

pantai. Waktu perambatan gelombang tsunami lebih lama dari waktu 

yang diperlukan oleh gelombang seismik untuk mencapai tempat yang 

sama. 

Periode tsunami cukup bervariasi, mulai dari 2 menit hingga 

lebih dari 1 jam. Panjang gelombangnya sangat besar, antara 100-200 

km. Bandingkan dengan ombak laut biasa di pantai selancar (surfing) 

yang mungkin hanya memiliki periode 10 detik dan panjang gelombang 

150 meter. Karena itulah pada saat masih di tengah laut, gelombang 

tsunami hampir tidak nampak dan hanya terasa seperti ayunan air saja. 
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Berikut ini merupakan perbandingan gelombang tsunami dan ombak 

laut biasa : 

Tabel 1. 2  Perbandingan Gelombang Tsunami dengan Ombak Laut Biasa 

 
Sumber : disaster.elvini.net/tsunami.cgi 
 

Kecepatan tsunami bergantung kepada kedalaman air. Di laut 

dalam dan terbuka, kecepatan tsunami mampu mencapai 800-1000 km/ 

jam. Ketinggian tsunami di lautan dalam hanya mencapai 30-60 cm, 

dengan panjang gelombang mencapai ratusan kilometer, sehingga 

keberadaan mereka di laut dalam susah dibedakan dengan gelombang 

biasa, bahkan tidak dirasakan oleh kapal-kapal yang sedang berlabuh  

di tengah samudera. Berbeda dengan gelombang karena angin, dimana 

hanya bagian permukaan atas yang bergerak; gelombang tsunami 

mengalami pergerakan diseluruh bagian partikel air, mulai dari 

permukaan sampai bagian dalam samudera. Ketika tsunami memasuki 

perairan yang lebih dangkal, ketinggian gelombangnya meningkat dan 

kecepatannya menurun drastis, meski demikian energinya masih sangat 

kuat untuk menghanyutkan segala benda yang dilaluinya. Arus tsunami 

dengan ketinggian 70 cm masih cukup kuat untuk menyeret dan 

menghanyutkan orang. Apabila lempeng samudera pada sesar bergerak 

naik (raising), terjadi air pasang di wilayah pantai hingga wilayah 

tersebut akan mengalami banjir sebelum kemudian gelombang air yang 

lebih tinggi datang menerjang. Dan apabila lempeng samudera 

bergerak naik, wilayah pantai akan mengalami banjir air pasang 

sebelum datangnya tsunami. 
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E. Dampak Bencana 

Dampak bencana merupakan akibat yang timbul dari kejadian 

bencana yang berupa korban jiwa, luka, kerusakan infrastruktur/asset, 

ekosistem lingkungan, kehilangan harta benda, pengungsian hingga 

gangguan pada stabilitas sosial-ekonomi. Besar-kecilnya dampak 

bencana tergantung pada tingkat ancaman (hazard), kerentanan 

(vulnerability), dan kapasitas/ kemampuan menanggulangi bencana.  

Dampak bencana menurut Benson and Clay dalam Nurjanah et.all 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

1. Dampak langsung (direct impact), meliputi kerugian finansial dari 

kerusakan asset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti 

tempat tinggal dan tempat usaha. 

2. Dampak tidak langsung (indirect impact) meliputi berhentinya 

proses produksi, hilangnya sumber penerimaan yang dalam istilah 

ekonomi disebut flow value. 

3. Dampak sekunder (secondary impact) atau dampak lanjutan.  

Misalnya terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya 

rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya angka 

kemiskinan dan lain-lain. 

 

Dampak langsung akibat bencana lebih mudah untuk dilakukan 

perhitungan total kerugiannya serta lebih cepat diakumulasikan berapa 

jumlah bantuan yang akan diberikan mengingat terlihat jelas nilai 

kerusakan yang terjadi akibat bencana dibandingkan dampak tidak 

langsung dan dampak sekunder.  Perlu diketahui juga bahwa dampak 

lain yang sangat terpengaruh dengan adanya bencana adalah dampak 

psikologi.  Dampak psikologis merupakan dampak yang menyerang 

mental korban bencana yang mengakibatkan traumatis skala ringan 

sampai berat.  Dampak psikologis dapat terjadi misalkan kehilangan 

anggota keluarga akibat bencana, mengalami kelumpuhan, atau terjebak 

diantara puing-puing bencana.  Tak jarang orang yang mengalami 
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gangguan psikologis akibat bencana mampu mengakhiri hidupnya 

dengan anggapan bahwa penderitaannya akan berakhir.  Namun hal itu 

yang akhirnya memberikan dampak psikologis lain bagi keluarga.  Oleh 

karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan mental bagi korban 

bencana, terutama anak-anak dan perempuan. 

 

F. Kerentanan Fisik Bangunan 

Kerentanan bangunan merupakan kumpulan dari beberapa 

faktor yang menyebabkan suatu bangunan rusak atau tidak dapat 

memenuhi kinerja yang diharapkan (sebagai penopang) apabila terjadi 

gempa. Kinerja yang diharapkan yaitu kinerja struktur bangunan yang 

menjaga bangunan supaya tidak roboh apabila terjadi gempa bumi. Hal 

yang diperlukan dalam upaya pengurangan risiko gempa bumi 

(earthquake risk reduction) salah satunya dengan mewujudkan 

bangunan tahan gempa terutama di daerah rawan bencana gempa bumi. 

Maksud dari bangunan tahan gempa adalah apabila terjadi gempa 

ringan bangunan tidak boleh mengalami kerusakan baik pada 

komponen non struktural (dinding retak, genting dan langit-langit jatuh, 

kaca pecah, dan lainnya) maupun pada komponen strukturalnya (kolom 

dan balok retak, pondasi amblas, dan lainnya). Apabila terjadi gempa 

sedang, bangunan hanya sedikit mengalami kerusakan pada komponen 

non-strukturalnya akan tetapi komponen struktural tidak boleh rusak 

(Satyarno, 2009). Dengan adanya pemahaman tersebut maka dapat 

dilakukan upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi melalui 

analisa terhadap kerentanan bangunan, sehingga dapat meminimalisir 

korban akibat tertimpa reruntuhan bangunan. 

Menurut ilmu teknik gempaan dan pengurangan risiko seismik, 

kerentanan fisik merupakan hubungan antara komponen intensitas 

guncangan seismik yang diakibatkan oleh gempabumi, penilaian 

kerusakan bangunan structural dan kerugian (yang ditambahkan pada 
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awal tahun 1980an) bertujuan untuk memprediksi konsekuensi 

guncangan gempa untuk bangunan (Meslem and Lang, 2017).  

Umumnya, model kerawanan fisik menjadi salah satu komponen yang 

digunakan sebagai model input data oleh instansi saat melakukan 

penanggulangan bencana (kerusakan fisik), dan biaya perbaikan untuk 

kelas bangunan atau sarana prasarana tertentu (bab rekonstruksi). 

Konsep kerawanan fisik dimulai dengan pengembangan tindakan 

pencegahan dan penanggulangan kebumian, ketentuan kode, dan 

pedoman. Hal yang sama mungkin berlaku untuk industri asuransi dan 

reasuransi dalam mengembangkan model bencana (juga dikenal sebagai 

model CAT). 

Metode yang ditemukan pada akhir 1990-an bertujuan untuk 

pemodelan dan pengukuran kerentanan fisik menggunakan beberapa 

pendekatan seperti perhitungan dalam mengevaluasi respon struktural 

seismik dan analisis kerusakan serta asumsi pemodelan yang diadopsi 

dalam proses pembangunan.  Pada tahap ini, tantangan yang sering 

dihadapi adalah bahwa beberapa asumsi ini dapat mempengaruhi 

keandalan dan akurasi model kerentanan fisik yang dihasilkan secara 

negatif, sehingga menimbulkan ketidakpastian penting dalam 

memperkirakan dan memprediksi risiko bawaan (yaitu, perkiraan 

kerusakan dan kerugian) (Rossetto, Ioannou, Grant, & Maqsood, 2014). 

Kerentanan dibagi menjadi empat berdasarkan jenis aspek yang 

menjadi perhatian dalam kerentanan : 

a. Kerentanan Fisik 

Kerentanan fisik menekankan potensi dari dampak fisik 

lingkungan dan populasi yang meliputi konstruksi dan unsur 

bangunan, komposisi, infrastruktur jalan, fasilitas publik yang 

mengalami tingkat kerusakan yang sama. Kondisi kerentanan dapat 

diketahui dari indikator yang berhubungan dengan jenis fisik dan 

populasi seperti persentase wilayah terbangun, kepadatan bangunan, 

bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Jaringan listrik, 
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rasio panjang jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan PDAM. 

Secara fisik, bentuk kerentanan yang dimiliki berupa daya tahan 

dalam menghadapi bahaya tertentu (BNPB, 2018).  Bangunan 

merupakan teknik konstruksi yang ditempatkan di suatu lingkungan 

secara tetap yang berada di atas atau di bawah permukaan tanah atau 

perairan, berupa bangunan yang digunakan untuk menujang kegiatan 

manusia.  

 

b. Kerentanan Ekonomi 

Kerentanan ekonomi menekankan terhadap dampak potensial 

dari bahaya pada aset dan proses ekonomi seperti gangguan usaha, 

kemiskinan meningkat dan kehilangan pekerjaan.  Umumnya, orang 

dengan pengahasilan rendah yang paling rentan sedangkan orang 

yang memiliki usaha atau modal tinggi yang paling merugi. 

Briguglio (2008) menjelaskan bahwa kerentanan ekonomi 

merupakan kondisi perekonomian yang rentan terhadap guncangan 

luar dan semakin meningkat akibat adanya keterbukaan ekonomi. 

Sedangkan menurut Cordina (2004), kerentanan ekonomi di 

definisikan sebagai suatu kajian terhadap aspek spesifik yang 

menjadi kelemahan negara yang bisa meningkatkan ancaman 

terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja negara, terutama yang 

berdampak pada pendapatan per kapita negara tersebut. Apabila 

dilihat dari perspektif yang lebih menekankan pada risiko dalam 

pembangunan ekonomi makro, maka kerentanan ekonomi akan 

berpengaruh besar terhadap wilayah yang pendapatan per kapitanya 

tinggi dibandingkan dengan wilayah dengan pendapatan per kapita 

lebih rendah, dan hal ini biasa disebut “Vulnerability Dillema” yang 

dimaksudkan guncangan yang bisa mempengaruhi kondisi 

perekonomian negara baik dari dalam atau luar. 
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c. Kerentanan Sosial 

Kerentanan sosial menekankan pada kondisi sosial 

masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, taraf hidup yang terancam 

akibat adanya bahaya, ancaman dan bencana yang berpotensi 

merusak, mengganggu dan merugikan.  Setiap wilayah memiliki 

tingkat kerentanan sosial yang berbeda ketika menghadapi ancaman 

dan bencana tertentu.  Tingkat masyarakat dalam menghadapi 

kerentanan sosial bergantung terhadap letak wilayah/aksesibilitas, 

SDM, kas daerah, dan tingkat kerusakan/kerugian.  Kerentanan 

sosial umumnya sangat berkaitan dengan permasalahan umum dari 

aspek yang menjadi objek kerentanan.  Misalnya, dalam aspek 

Pendidikan, apabila tingkat Pendidikan masyarakat rendah, maka 

SDM juga dinilai rendah, berpengaruh terhadap pendapatan, tingkat 

pengangguran yang naik dan mengakibatkan kesenjangan sosial dan 

ekonomi. 

 

d. Kerentanan Lingkungan 

Kerentanan lingkungan berpotensi menimbulkan bencana 

baru.  Kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap keselamatan 

masyarakat yang keadaannya terancam bahaya dan bencana.  Akar 

permasalahan dari kerentanan lingkungan adalah pembangunan tidak 

merata, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, pemilikan lahan yang 

tidak proposal, tanah marginal, deforestasi, dan pemilihan lokasi 

pemukiman.  Contoh dari kerentanan lingkungan adalah masyarakat 

yang tinggal di daerah yang kesulitan air akan terancam gagal panen 

akibat bahaya kekeringan.  Penduduk yang tinggal dilereng bukit 

akan rentan terhadap bencana longsor, terlebih ketika musim 

penghujan akibat deforestasi. 
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G. Manajemen Pasca Bencana  

Manajemen bencana mencakup semua aspek perencanaan dalam 

merespons bencana, termasuk kegiatan-kegiatan sebelum bencana dan 

setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen risiko 

dan konsekuensi bencana (Kusumasari, 2014:19). Manajemen Bencana 

merupakan serangkaian upaya komprehensif dalam pra bencana, saat 

bencana dan pasca bencana. Kegiatan dalam pra bencana ditujukan 

untuk mengurangi risiko bencana, bersifat preventif seperti Pencegahan 

dan Mitigasi atau penjinakan sedangkan dalam Kesiapsiagaan meliputi 

peringatan dini dan perencanaan saat bencana (tanggap darurat) antara 

lain Pengkajian darurat Rencana operasi, Tanggap darurat dan Setelah 

bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. 

Tahapan bencana merupakan suatu proses terencana yang 

dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman. Tahapan 

tersebut pada dasarnya adalah satu kesatuan sistem dalam upaya 

penanggulangan bencana atau biasa disebut dengan siklus manajemen 

bencana.  Siklus manajemen bencana bukanlah suatu siklus yang 

terpotong antara tiap tahapan bencana. Pra bencana, tanggap darurat, 

dan pasca bencana berkolaborasi bersama dengan proporsi berbeda 

dalam setiap penanganan bencana.  Saat terjadi bencana prinsipnya 

cepat, tepat, dan prioritas. Tim Pra Bencana melakukan kajian ilmiah 

dan upaya PRB. Tim Penanganan Darurat dan Logistik/Peralatan 

melakukan upaya TD. Tim RR melakukan pendataan kerusakan dan 

kerugian (DaLA) dan HNRA Berikut tahapan manajemen bencana 

tersebut : 
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Gambar 1. 12  Siklus Manajemen Bencana 
Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana,2017 

 

Penanganan bencana dapat dilakukan secepat mungkin untuk 

menghindarkan timbulnya korban jiwa dan kerusakan yang lebih 

massif.  Pada tahapan menajemen pasca bencana, Relokasi dan 

Rekonstruksi sangat berperan penting dalam memperbaiki kesehatan  

mental masyarakat (yang berhubungan dengan proses rehabilitasi) dan 

membangun wilayah itu sendiri sehingga perlu dilakukan dengan efektif 

dan efisien. Proses rekonstruksi memiliki pengaruh terhadap kecepatan 

proses rehabilitasi.  Masyarakat cenderung akan merasa trauma ketika 

melihat jalanan, rumah dan bangunan yang rusak akibat bencana.  Oleh 

karena itu, pembangunan yang cepat terhadap wilayah terdampak 

bencana memiliki peran penting dalam mengembalikan mental 

masyakarat yang selamat dari bencana. 

Pembangunan wilayah dilakukan dengan hati-hati mengingat 

kejadian bencana serupa dapat terjadi sewaktu-waktu.  Pemerintah dan 

instansi terkait perlu memahami jenis bencana yang telah terjadi yang 

kemudian dilakukan analisa terhadap tingkat bahaya dan kerentanan.  

Jenis pengggunaan lahan dan pengembalian fungsi lahan juga 
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mempengaruhi terhadap tingkat keberhasilan pemerintah setempat 

dalam proses dan upaya pencegahan bencana.  Pembuatan peta Rencana 

Tata Ruang Wilayah dapat dijadikan referensi dalam menata kembali 

wilayah yang rusak karena memuat informasi mengenai jenis penutup 

lahan yang sesuai dengan karakteristik tanah dan letak wilayah.  

Tindakan yang dilakukan terlebih dahulu dalam proses pembangunan 

kembali wilayah adalah proses relokasi untuk memberikan kenyamanan 

pada masyarakat terdampak dengan perlahan mengembalikan 

kehidupan dan aktifitas mereka.  Dibandingkan dengan menempatkan 

mereka di tempat pengungsian.  Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa 

pulih dan mandiri atas kehidupan mereka, berbanding dengan 

masyarakat yang tinggal di pengungsian, mereka akan bergantung pada 

bantuan dari pemerintah terus menerus selama mereka tinggal di tempat 

pengungsian. 

 

H. Analisis Spasial Dalam SIG 

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan sistem informasi 

berbasis komputer yang digunakan secara digital untuk 

menggambarkan dan menganalisa ciri-ciri geografi yang digambarkan 

pada permukaan bumi dan kejadian-kejadiannya (Feick et all,1999; 

Tuman,2001). Jenis data yang dihasilkan dalam pemrosesan Sistem 

Informasi Geografi adalah data spasial dan data non spasial. Data-data 

yang sudah terkomputerisasi akan sangat membantu dalam menemukan 

perubahan bagaimana menggunakan dan mengetahui informasi tentang 

bumi. 

Secara umum, teknologi SIG digunakan untuk membantu 

pembuat keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah spasial 

dengan menunjuk bermacam alternatif dalam pengembangan dan 

perencanaan dengan pemodelan yang menghasilkan serangkaian 



33 

 

skenario yang potensial.  Berikut beberapa pengertian SIG secara 

umum; 

1. Sistem Informasi Geografi adalah sistem komputer yang digunakan 

untuk memasukkan (capturing), menyimpan, memeriksa, 

mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan 

data-data yang berhubungan dengan posisi-posisi di permukaan 

bumi (Rice,2000., Matthews, 2000). 

2. Sistem Informasi Geografi adalah kombinasi perangkat keras dan 

perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengelola 

(manage), menganalisa, memetakan informasi spasial berikut data 

attributnya (data deskriptif) dengan akurasi kartografi (Basic,2000 

.,Matthews, 2000). 

Karakteristik utama Sistem Informasi Geografi adalah 

kemampuan menganalisa sistem seperti analisa statistik dan overlay 

yang disebut analisis spasial. Analisis spasial merupakan sekumpulan 

metode untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan pola dari 

sebuah fenomena spasial sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik. 

Dengan melakukan analisis spasial, diharapkan muncul informasi baru 

yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang 

yang dikaji. Metode yang digunakan sangat bervariasi, mulai observasi 

visual sampai kepemanfaatan matematika/statistik terapan (Sadahiro, 

2006). 

Analisis spasial yang dimaksud merujuk pada kemampuannya 

dalam melakukan perhitungan dan menerangkan keterkaitan spasial 

antara fitur yang berbeda dalam sebuah basis data dan menerangkan 

keterkaitan data dalam suatu layer yang sama ataupun antar layer yang 

berbeda. Analisis spasial mengarah pada banyak macam operasi dan 

konsep termasuk perhitungan sederhana, klasifikasi, penataan, 

tumpangsusun geometris (overlay), dan pemodelan kartografis. 

Sedangkan statistik spasial adalah segala teknik analisis untuk 

mengukur distribusi suatu kejadian berdasarkan keruangan (Scott & 
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Warmerdam, 2006). Keruangan meliputi variabel yang ada di 

permukaan bumi seperti kondisi topografi, vegetasi, perairan, dll. 

Berbeda dengan statistik non-spasial yang tidak memasukkan unsur 

keruangan dalam analisisnya. 

 

Terdapat banyak metode dalam melakukan analisis spasial. 

Berdasarkan tujuannya, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 

macam: 

1. Exploratory Analysist digunakan untuk mendeteksi adanya pola 

khusus pada sebuah fenomena spasial serta untuk menyusun sebuah 

hipotesa penelitian. Metode ini sangat berguna ketika hal yang 

diteliti merupakan sesuatu hal yang baru, dimana peneliti tidak/ 

belum memiliki banyak pengetahuan tentang fenomena spasial yang 

sedang diamati. 

2. Confirmatory Analysist digunakan untuk mengonfirmasi hipotesa 

penelitian. Keunggulan metode ini adalah ketika peneliti sudah 

memiliki cukup banyak informasi tentang fenomena spasial yang 

sedang diamati, sehingga hipotesa yang sudah ada dapat diuji 

keabsahannya. 

 

Pola distribusi spasial secara umum terbagi menjadi tiga 

(Briggs, 2007) : 

1. Mengelompok (Clustered) yaitu beberapa titik terkonsentrasi 

berdekatan satu sama lain dan ada area besar yang berisi sedikit titik 

yang sepertinya ada jarak yang tidak bermakna. 

2. Menyebar (Dispersed) yaitu setiap titik berjauhan satu sama lain 

atau secara jarak tidak dekat secara bermakna. 

3. Acak (Random) yaitu titik-titik muncul pada lokasi yang acak dan 

posisi satu titik dengan titik lainnya tidak saling terkait. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian ini merupakan penelitian asli yang sepanjang 

pengetahuan penulis belum pernah dilakukan sebelumnya, baik itu 

pemilihan daerah kajian, tahun yang digunakan, aspek kajian dan tata 

cara pembuatan.  Penulis juga belum menemukan penelitian serupa 

mengenai analisis spasial dampak bencana yang berfokus pada 

kerentanan fisik bangunan yang disertai pemilihan lokasi relokasi untuk 

masyarakat terdampak bencana gempabumi yang disertai likuifaksi dan 

tsunami.   

Penelitian ini membahas mengenai dua aspek tindakan pasca 

bencana, yaitu rekonstruksi dan relokasi.  Proses relokasi merupakan 

tahapan awal dalam penanganan pasca bencana.  Hal ini dilakukan 

untuk memberikan perlindungan kepada korban bencana yang tempat 

tinggalnya rusak atau untuk menghindarkan dari kemungkinan 

datangnya bencana susulan.  Proses rekonstruksi dilakukan pasca 

bencana terjadi, umumnya bisa dilakukan dua hingga enam bulan pasca 

bencana karena perlu dilakukan beberapa hal/pertimbangan seperti 

penentuan kelayakan lokasi bencana, apakah layak untuk didirikan 

bangunan atau tidak (berkaitan dengan tata wilayah/kota/sipil), 

persetujuan pemerintah daerah/pusat, pendapat para ahli (kebencanaan, 

tata kota, sosial-ekonomi), serta anggaran yang diberikan pemerintah 

pusat melalui Kementerian Keuangan. 

Keberhasilan pelaksanaan proses manajemen bencana 

tergantung pada pengetahuan masyarakat terhadap bencana yang 

akan/sedang mereka alami.  Hal ini berpengaruh pada jumlah korban 

jiwa ketika bencana melanda.  Pengetahuan dasar mengenai mitigasi 

bencana seharusnya telah diketahui oleh masyarakat, baik itu melalui 

pendidikan dasar atau melalui penyuluhan dari badan atau organisasi 

kebencanaan yang biasanya terdapat disetiap daerah di seluruh 

Indonesia.  Hasil yang diharapkan dari penulis dalam melakukan 
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penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari bencana alam 

berupa gempabumi yang melanda Kota Palu (khususnya) tahun 2018. 

Penelitian oleh Taufana (2013) tentang pemetaan kerentanan 

daerah potensi likuifaksi akibat gempabumi tektonik menggunakan 

metode AHP (Analitical Hierarchy Process) yang mana metode ini 

lebih menekankan terhadap analisis pengambilan keputusan 

berdasarkan dalam suatu struktur multi level dimana level pertama. 

Kemudian diikuti faktor, kriteria, sub kriteria hingga terakhir alternatif 

pada penelitian yaitu pembuatan peta kerentanan likuifaksi. Dalam 

proses pengumpulan data, penulis melakukan observasi langsung di 

daerah penelitian.  Hasilnya berupa Peta Kerentanan Likuifaksi. 

Mudin, dkk (2015) melakukan penelitian dengan studi kajian 

bencana tsunami yang terjadi di Kota Palu. Sama seperti Taufana 

(2013), Mudin, et all juga menggunakan metode AHP (Analitical 

Hierarchy Process) dengan focus pengkajian lintas disiplin ilmu yaitu 

Fisika kemudian hasil dituangkan dalam Sistem Informasi Geografis 

(SIG)  sehingga informasi risiko tsunami memiliki informasi secara 

geografis. 

Perdana, dkk (2018) menghubungan kajian mengenai 

kerentanan bangunan yang dipengaruhi oleh kekuatan gempabumi di 

Desa Wisata Bugisan, Kabupaten Klaten.  Tujuan dari penelitian 

Perdana, dkk adalah melakukan evaluasi kerentanan bangunan dengan 

melakukan pengelompokan terhadap kondisi bangunan rumah (roboh, 

rusak berat, ringan) menggunakan metode deskriptif kualitatif (lebih 

kepada penjabaran kasus berdasarkan observasi langsung). 

Abdurrohman (2020) melakukan penelitian mengenai analisis 

tingkat risiko bencana gempabumi di Kabupaten Pacitan.  Penulis 

menggunakan metode kuantitatif (metode Kanai) untuk melakukan 

perhitungan percepatan getaran tanah maksimum dengan 

memperhatikan beberapa aspek geologi.  Hasil dari penelitian Peta 
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Bahaya Gempabumi dan Peta Kerentanan Bencana Gempabumi di 

Kabupaten Pacitan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nova (2020) mengenai tingkat 

kerawanan longsorlahan menggunakan analisis spasial bertujuan selain 

untuk mengetahui tingkat kerawanan longsorlahan, juga untuk 

mengidentifikasi faktor dominan pendorong daerah rawan longsor serta 

mengetahui sebaran longsorlahan.  Metode yang diterapkan dalam 

penelitian ini adalah metode kualitatif Purposive Sampling yang 

nantinya menghasilkan Peta Analisis Spasial Tingkat Kerawanan 

Longsorlahan di Kabupaten Magelang. 

Penelitian yang dilakukan Triwibowo (2021) yaitu analisis 

spasial dampak bencana yang berfokus pada dampak yang dialami 

bangunan-bangunan di Kota Palu pasca bencana gempabumi yang 

disertai tsunami dan likuifaksi.  Penelitian ini menampilkan kerentanan 

lahan bangunan yang sebelumnya dan akan dibangun dan kesesuaian 

lahan sebelum terjadinya gempabumi berdasarkan peta RTRW yang 

telah dibuat sebelumnya.  Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada 

pemilihan lokasi relokasi yang sesuai dengan peta RTRW dan peta 

Zona Bahaya Bencana pasca bencana gempabumi tahun 2018 di Kota 

Palu.  Penulis menggunakan metode analisis spasial dalam proses 

pembuatan peta, baik itu peta kerentanan, peta kesesuaian lahan dan 

peta lokasi relokasi.  Sedangkan untuk proses pengolahan data, penulis 

menggunakan metode analisis atribut dan hasil akhir di analisis 

menggunakan metode deskriptif.  Beberapa proses yang dilakukan 

penulis mungkin akan berbeda dengan peneliti lain, seperti penentuan 

kesesuaian lahan bangunan.  Pada penulis lain, terdapat beberapa 

variabel penentu dalam menyusun kelas kesesuaian lahan, namun 

penulis hanya menyertakan satu variabel yaitu peta RTRW karena 

menurut penulis, peta RTRW yang telah dibuat sebenarnya telah 

melalui proses penyertaan beberapa variabel yang dimaksud.  Hasil 

akhirnya pun akan sama, Peta Kesesuaian Lahan. 
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Tabel 1. 3  Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Alwyn Taufana J.P 

(2013) 

Pemetaan Kerenatanan Daerah 

Potensi Likuifaksi, Akibat 

Gempabumi Tektonik Studi 

Kasus Daerah Desa Panjangrejo 

dan Sekitarnya, Kecamatan 

Pundong, Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

Mengetahui kerentanan daerah 

potensi likuifaksi akibat 

gempabumi tektonik. 

 metode 

Analitical 

Hierarchy 

Process (AHP) 

 Observasi 

Peta Likuifaksi 

Daerah Desa 

Panjangrejo dan 

Sekitarnya 

Yutdam Mudin, I 

Wayan Jihan 

Pramana, dan 

Sabhan (2015) 

Pemetaan Tingkat Risiko 

Bencana Tsunami Berbasis 

Spasial di Kota Palu 

a. Mengetahui ancaman tsunami 

di Kota Palu 

b. Mengetahui tingkat 

kerentanan bencana Tsunami 

di Kota Palu 

c. Mengetahui daerah-daerah 

yang memiliki risiko tsunami 

dengan tingkat tertentu.  

 Metode 

Analitical 

Hierarchy 

Process (AHP) 

a. Peta Ancaman 

Tsunami di Kota Palu 

b. Peta Tingkat 

Kerentanan Bencana 

Tsunami di Kota Palu 

c. Peta Tingkat Risiko 

Bencana Tsunami di 

Kota Palu 

Intan Putra 

Perdana (2018) 

Evaluasi Kerentanan Bangunan 

Rumah Masyarkat Terhadap 

Gempabumi di Desa Wisata 

Bugisan Kecamatan Prambanan, 

Kabupaten Klaten 

Mengevaluasi kerentanan 

bangunan rumah masyarakat 

terhadap gempa bumi, dengan 

kondisi bangunan rumah 

roboh, rusak berat, dan rusak 

ringan, yang dibangun 

kembali atau diperbaiki secara 

swadaya pasca gempa bumi 

tahun 2006 di Desa Wisata 

Bugisan Kecamatan 

 Metode 

Deskriptif 

Kualitatif 

a. Identifikasi 

Kerentanan 

Bangunan Rumah 

Masyarakat di Desa 

Wisata Bugisan 

Kecamatan 

Prambanan (Peta ) 

b. Evaluasi Kerentanan 

Bangunan Rumah 

Masyarakat di Desa 

Wisata Bugisan 
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Prambanan Kabupaten Klaten Kecamatan 

Prambanan 

Terhadap Bencana 

Gempa Bumi. 

c. Pemetaan Rumah 

Masyarakat Yang 

Roboh, Rusak Berat, 

dan Rusak Ringan 

Berdasarkan 

Tingkatan Hasil 

Skor Evaluasi 

Kerentanan 

Bangunan Rumah 

Masyarakat 

d. Identifikasi Kinerja 

Bangunan Rumah 

Baru Dibandingkan 

Rumah Rusak 

Ringan Dan Rusak 

Berat 

Abdurrohman A. 

(2020) 

Analisis Tingkat Risiko 

Bencana Gempabumi di 

Kabupaten Pacitan, Jatim 

a. Mengetahui nilai bahaya 

gempabumi yang ada di 

Kabupaten Pacitan. 

b. Mengetahui nilai kerentanan 

gempabumi 

c. Mengetahui tingkat risiko 

gempabumi 

 Kuantitatif 

(Metode Kanai) 

a. Peta Bahaya 

Gempabumi 

Kabupaten Pacitan. 

b. Peta Kerentanan 

Bencana Gempabumi 

Kabupaten Pacitan 

c. Peta Risiko Bencana 

Gempabumi 

Kabupaten Pacitan. 

Tiara Nova (2020) Analisis Spasial Tingkat 

Kerawanan Longsor Lahan di 

Kecamatan Salaman Kabupaten 

Magelang 

a. Mengetahui tingkat kerawanan 

longsorlahan di Kec. Salaman, 

Kab. Magelang 

b. Mengetahui sebaran longsor 

lahan di Kec. Salaman, Kab. 

Magelang 

 Purposive 

Sampling 

 Data sekunder 

(kualitatif) 

Peta Analisis Spasial 

Tingkat Kerawanan 

Longsorlahan di Kec. 

Salaman, Kab. 

Magelang 
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c. Mengetahui faktor dominan 

yang menyebabkan tingkat 

kerawanan longsorlahan di 

Kec. Salaman Kab Magelang 

Susilo Triwibowo 

(2021) 

Analisis Spasial Dampak Fisik 

Bencana Gempabumi Tahun 

2018 dan Penentuan Lokasi 

Relokasi di Kota Palu 

a. Memetakan dampak bencana 

akibat gempabumi (disertai 

bencana likuifaksi dan 

tsunami) yang memiliki 

pengaruh terhadap kerentanan 

bangunan di Kota Palu. 

b. Memetakan kesesuaian lahan 

bangunan sebelum dan 

sesudah bencana gempabumi 

2018 terjadi yang disesuaikan 

dengan Peta Rencana Tata 

Ruang (RTRW) Kota Palu. 

c. Mengetahui penentuan lokasi 

relokasi yang sesuai untuk 

masyarakat Kota Palu 

berdasarkan beberapa aspek 

pendukung. 

 Purposive 

Sampling 

 Deskriptif 

Kualitatif 

 

a. Peta Kerentanan 

Bencana Bangunan 

Gempabumi 

b. Peta Kesesuaian 

Lahan Untuk 

Bangunan 

Berdasarkan RTRW 

c. Peta Lokasi Relokasi 

Tempat Tinggal 

Masyarakat 

Terdampak Sesuai 

dengan RTRW Kota 

Palu 

Sumber :  Penulis, 2021 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Bencana alam merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan dan akan 

terus menerus terjadi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi di bumi.  

Perubahan tersebut meliputi perubahan struktur bumi akibat aktivitas 

geologi, geofisik, klimatologi, dan hidrologi.  Bencana alam umumnya 

merusak tatanan yang ada dibumi dan mengganggu kegiatan manusia yang 

terkena dampaknya.  Tak jarang kehilangan harta benda dan keluarga 

menjadi salah satu kerugian yang harus dihadapi oleh masyarakat.  Upaya 

dari pemerintah untuk terus melakukan penanganan dan pencegahan 

bencana tak jarang tidak berarti apa-apa ketika bencana yang tidak 

terprediksi melanda.  Meskipun teknologi sudah canggih, seringkali prediksi 

tidak sesuai dengan kenyataan.  Hal inilah yang menjadi perhatian 

pemerintah di setiap negara untuk terus melakukan evaluasi terhadap 

kejadian bencana yang telah terjadi untuk meminimalisir jumlah korban 

jiwa dan kerugian. 

Dampak bencana merupakan hal yang lumrah terjadi ketika bencana 

melanda suatu daerah.  Besar kecilnya bencana bergantung pada intensitas, 

kekuatan, jenis bencana dan lokasi dimana bencana itu berada.  Dampak 

dari bencana dapat menimbulkan korban jiwa, rusaknya lingkungan, 

gangguan psikologis, kerusakan infrastruktur yang menjadi tugas berat bagi 

pemerintah daerah dan pusat.  Proses pemulihan wilayah pasca terkena 

bencana dapat memakan waktu hingga bertahun-tahun tergantung dengan 

aksesibilitas wilayah itu menerima bantuan.  Selain itu, SDM juga berperan 

penting dalam kecepatan dan ketepatan pemulihan wilayah pasca bencana.  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana merupakan perantara penyalur 

bantuan bencana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan 

yang nantinya bantuan tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan 

bangunan yang rusak (baik permukiman ataupun infrastruktur umum). 

Beberapa faktor yang menentukan besar sedikitnya jumlah korban 

dan kerusakan ketika bencana melanda.  Pertama, pengetahuan dan sikap 

masyarakat terhadap risiko bencana.  Masyarakat yang paham dengan risiko 
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bencana akan segera melakukan evakuasi mandiri sesuai dengan ciri-ciri 

dari bencana yang mereka rasakan.  Misal, ketika gempa dengan intensitas 

tertentu melanda, masyarakat seharusnya sudah paham untuk tidak panik, 

memberikan himbauan kepada orang lain terdekat, berlindung dibawah 

perabot yang kuat atau bahkan keluar dari rumah atau bangunan.  Berapapun 

intensitas gempa yang dirasakan, diharapkan masyarakat mampu melakukan 

evakuasi mandiri terlebih dahulu. Penting untuk menyelamatkan diri sendiri 

dalam penanganan bencana karena satu jiwa sangat berarti dibanding 

kehilangan lebih.  Masyarakat yang sadar akan adanya bahaya tanpa 

menunggu himbauan dari peemerintah merupakan faktor terbesar dalam 

rangka menyelamatkan diri dari bencana.  Hal ini dapat dilakukan misal, 

ketika merasakan gempa, segera keluar dari rumah dan menjauhi 

pantai/laut/danau dan segera menuju dataran yang lebih tinggi.  Contoh lain 

adalah bangunan yang dibangun di atas tanah yang landai atau di dekat 

jurang, ketika hujan melanda, segeralah melakukan evakuasi dengan 

meninggalkan rumah.  Hal ini dapat menyelamatkan jiwa dari bencana 

longsor. 

Kedua adalah dari pihak pemerintah dalam memberikan kebijakan 

dan panduan terhadap kesiapsiagaan bencana.  Pemerintah memberikan 

kebijakan yang ditujukan untuk relawan, TNI/polri, pemadam kebakaran, 

tenaga medis dan semua orang  yang terkait dalam penyelamatan pasca 

bencana sehingga bisa meminimalisir risiko bencana dan memperbesar 

keberhasilan penanganan korban bencana. Terakhir adalah sistem 

manajemen bencana yang diberlakukan dan disahkan oleh pemerintah dan 

badan penanggulangan bencana.   
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Gambar 1. 13  Diagram Kerangka Pemikiran 

Dampak Bencana 

(Fisik Bangunan) 

Daerah yang 

terdampak 

gempabumi 

Daerah yang 

terdampak 

tsunami 

Daerah yang 

terdampak 

likuifaksi 

Penentuan wilayah terdampak (bangunan di Kota 

Palu) berdasarkan bencana yang melanda  

Kerentanan Bangunan Akibat 

Bencana Gempabumi 

Pembuatan Peta Zona Bahaya Bencana untuk 

mengetahui wilayah yang berpotensi terdampak 

bencana (dikemudian hari) 

Peta RTRW 

Kota Palu 2030 

Kesesuaian Lahan Bangunan 

Kota Palu dengan Zona 

Ruang Bencana dan RTRW 

2030 

Penentuan Lokasi Relokasi 

Yang Sesuai untuk Masyarakat 

Terdampak Bencana 

Gempabumi 2018 

Bencana Gempabumi 

Kota Palu 2018 
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1.7. Batasan Operasional 

Batasan operasional mencakup pengertian yang digunakan untuk 

mendapatkan data dan melakukan analisis terhadap tujuan penelitian.  

Adapun istilah-istilah yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain : 

Ancaman : Tindakan yang membahayakan keselamatan dan 

kehidupan (KBBI). 

Bahaya   : Suatu hal yang mengancam nyawa. (KBBI). 

Bencana : Sesuatu yang menyebabkan kerugian, 

keselamatan dan kesejahteraan 

kehidupan/penderitaan (KBBI). 

Citra digital : citra yang menggambarkan kenampakan 

permukaan bumi yang diperoleh melalui proses 

perekaman pantulan atau pancaran gelombang 

elektromagnetik secara tidak serentak dengan 

sensor scanner yang terpasang pada suatu wahana 

baik pesawat atau satelit (Djurjani dan Kartini, 

2004). 

Deformasi : perubahan bentuk atau ukuran dari sebuah objek 

karena sebuah gaya yang diterapkan atau 

perubahan suhu. Perubahan bentuk asli suatu 

material. Ketika kita berbicara tentang gempabumi, 

deformasi disebabkan oleh tekanan dan regangan 

(USGS). 

Endapan alluvial : Daerah endapan yang terjadi di sungai, danau yang 

berada di dataran rendah, ataupun cekungan yang 

memungkinkan terjadinya endapan (Britannica). 

Evakuasi  : pemindahan sesuatu (manusia, kendaraan, barang, 

dan sebagainya) ke tempat aman (KBBI). 

Flow Failure/Slide : bentuk kegagalan tanah yang ditandai dengan 

aliran massa tanah akibat likuifaksi karena 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Danau
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goncangan yang sangat kuat dan akibat dari faktor 

kemiringan lahan > 5%. (Balitbang PUPR, 2018). 

Gelombang seismik : gelombang elastis yang dihasilkan oleh impuls 

seperti gempabumi atau ledakan. Gelombang 

seismik dapat melakukan perjalanan di sepanjang 

atau dekat permukaan bumi (gelombang Rayleigh 

dan Love waves) atau melalui bagian dalam bumi 

(gelombang P dan S) (USGS). 

Gempabumi  : getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan 

bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng 

bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau 

runtuhan batuan (BNPB, UU No 24 Tahun 2007). 

Geomorfologi  : studi tentang karakter dan asal bentuk lahan, 

seperti gunung, lembah, dll. (USGS). 

Ground Oscillation : Pergerakan osilasi tanah (Balitbang PUPR, 2018). 

Huntara  :Hunian Sementara 

Kabupaten  : daerah swatantra tingkat II yang dikepalai oleh 

bupati, setingkat dengan kota (madya) merupakan 

bagian langsung dari provinsi yang terdiri atas 

beberapa kecamatan (KBBI). 

Ketinggian genangan  :  Ketinggian permukaan air yang menggenang 

(bukan pada tempat dimana air biasa berada) yang 

terbentuk akibat banjir/tsunami (Mori, 2011). 

Ketinggian run-up : Ketinggian tsunami ketika belum mencapai 

wilayah daratan (Mori, 2011). 

Konstruksi  : susunan (model, tata letak) suatu bangunan 

(jembatan, rumah, dan sebagainya) (KBBI). 

Kota  : pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang 

mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur 

dalam peraturan perundang-undangan serta 
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pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan 

ciri kehidupan perkotaan (KBBI). 

Lateral Spreading : pergerakan permukaan tanah dalam arah lateral 

dari blok-blok tanah sebagai dampak dari likuifaksi 

dan kehilangan kekuatan gesernya di lapis bawah 

tanah (Balitbang PUPR, 2018). 

Magnitudo gempa : angka yang mencirikan ukuran relatif dari 

gempabumi. Magnitudo didasarkan pada 

pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh 

seismograf (USGS). 

Manajemen bencana : proses dinamis tentang bekerjanya fungsifungsi 

manajemen yang kita kenal selama ini misalnya 

fungsi planning, organizing, actuating, dan 

controlling (Samad, 2018). 

Metode Seismik : Teknik umum yang digunakan dalam survei 

geofisika untuk menentukan kedalaman batuan 

dasar, litologi batuan dasar (bed rock), sesar, dan 

kekerasan batuan (Kamao, 2014). 

Migrasi : Perpindahan penduduk dari satu tempat (negara 

dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) 

lain untuk menetap (KBBI). 

Mitigasi Bencana : Upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

secara struktur atau fisik melalui pembangunan 

fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur 

atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir 

dan pulau-pulau kecil (Pasal 1 PP No 64 tahun 

2010). 

Morfologi : konsep yang menjelaskan mengenai struktur luar 

dari batu-batuan yang menyusun bentuk morfologi 

permukaan bumi (pantai, dataran rendah, dataran 
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tinggi, pegunungan, lembah, dsb) (Coleman, Scott 

& Fischer). 

Pantai : Perbatasan daratan dengan laut atau massa air 

yang lain dan bagian yang dapat pengaruh dari air 

tersebut (KBBI). 

Pengungsi : orang yang mengungsi (KBBI). 

Peta : gambaran permukaan bumi yang ditampilkan 

pada suatu bidang datar dengan skala tertentu 

(KBBI). 

Permeabilitas : perbandingan antara volume dalam sebuah ruang 

yang dianggap dapat diisi dan volume seluruh 

ruang (KBBI). 

Rekonstruksi :penyusunan/pembangunan kembali suatu 

bangunan (KBBI). 

Risiko bencana : Kondisi atau karateristik biologis, geografis, 

sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi 

suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka 

waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 

masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai 

kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu 

(MPBI, 2004:5). 

Sesar : fraktur planar atau diskontinuitas dalam volume 

batuan, di mana telah ada perpindahan signifikan 

sebagai akibat dari gerakan massa batuan (USGS). 

Skala Richter (SR) : alat matematika untuk membandingkan ukuran 

gempabumi. Besarnya gempabumi ditentukan dari 

logaritma amplitudo gelombang yang direkam oleh 

seismograf (USGS). 

Sand Boils : Pasir dan air yang keluar ke permukaan tanah 

selama gempabumi sebagai akibat dari pencairan 

pada kedalaman dangkal (USGS). 
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Soil Liquefaction : Suatu proses di mana sedimen jenuh air untuk 

sementara kehilangan kekuatan dan bertindak 

sebagai cairan, seperti ketika Anda 

menggoyangkan jari-jari kaki di pasir basah dekat 

air di pantai. Efek ini bisa disebabkan oleh 

goncangan gempa (USGS). 

Tanah Kohesif : Tanah yang mempunyai sifat lekatan antara butir-

butirnya (tanah lempung). 

Tanah Non Kohesif : Tanah yang tidak mempunyai atau sedikit sekali 

lekatan antara butir-butirnya atau hampir tidak 

mengandung lempung sama sekali (pasir). 

Teluk : tubuh perairan yang menjorok ke daratan dan 

dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya (KBBI). 

Topografi : berhubungan dengan kemiringan lereng serta 

beda tinggi relatif suatu tempat (KBBI). 

Tsunami : Serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang 

timbul karena adanya pergeseran di dasar laut 

akibat gempabumi (BNPB, UU No 24 Tahun 

2007).


