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KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga
penerbitan Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 8 Nomor 2 pada bulan Desember
2017 ini dapat diselesaikan.
Upaya penanggulangan bencana terus berkembang seiring dengan berkembangnya ilmu
pengetahuan dan peradaban manusia. Ilmu pengetahuan senantiasa memberikan pemahaman
dan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya kesadaran dan kesiapsiagaan dalam
menghadapi bencana. Melalui jurnal ilmiah ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan
dan kesadaran masyarakat Indonesia menuju bangsa yang tanggap, tangkas dan tangguh
menghadapi bencana.
Materi jurnal dalam edisi ini, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan seluruh fase
kebencanaan. Analisis Spasial Tingkat Kerentanan Wilayah di Kawasan Rawan Bencana
Piroklastik Gunungapi Kelud. Materi berikutnya menyampaikan hal mengenai Analisis Penyebab
Tanah Longsor di Kabupaten Ponorogo (Studi; Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung)
diikuti materi Korelasi Air Limpasan dengan Perubahan Sungai Tugurara sebagai Ancaman
Bencana di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Manajemen Evakuasi Difabel untuk Bencana
Erupsi Merapi (Studi pada Desa Tangguh Bencana Kepuh Harjo Cangkringan Sleman). Analisis
Spasial Bencana Longsor Menggunakan Data Foto Udara UAV.
Pada jurnal edisi kali ini juga menyajikan Sinergitas Sipil-Militer untuk Mewujudkan Pemerintah
yang Baik (Studi Kasus: Pelaksanaan Sinergitas Sipil-Militer dalam rangka Pembinaan Desa
Tangguh Bencana di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
Tahun 2010-2015). Dan terakhir membahas tentang Gempa Bumi Sorong Tanggal 25 September
2015 dan Upaya Mitigasi.
Bagi para tim redaksi Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana serta pihak yang turut membantu
dalam edisi kali ini, kami mengucapkan terima kasih.
Tim Penyusun
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ANALISIS SPASIAL TINGKAT KERENTANAN WILAYAH
DI KAWASAN RAWAN BENCANA PIROKLASTIK GUNUNGAPI KELUD
Achmad Fandir Tiyansyah1, M. Anggri Setiawan2, Estuning Tyas W. M.3, Sudibyakto4
Magister Geo-Informasi untuk Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana UGM1
Fakultas Geografi, Unversitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Jl. Teknika Utara, Pogung, Yogyakarta - 552812, 3, 4
E-mail: achmad_fandir@mail.ugm.ac.id
Abstract
		 This research was conducted in the Ngantang Sub-Regency, Malang Regency, where
located on the disaster prone area of Kelud Volcano that potentially affected by tephra fall and
heavy ash fall. This Sub-Regency is one of the worst affected area during eruption of Kelud
Volcano in 2014. One of effort on disaster risk reduction to face pyroclastic flow which threatens
on the future can be done through vulnerability analysis. The aims of this study is to determine
the spatial distribution of village’s level vulnerability in the Ngantang Sub-Regency. The unit of
analysis is the village. Data were collected through the image interpretation and population data
survey. Image interpretation used to determine the landuse area and road network. This study
mapped the vulnerability considering four types of vulnerabilities (physical, social, economic,
and environmental). Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE) Method used as the data analysis.
The results of physical vulnerability analysis there are 23 % of village categorized as high
vulnerability. Social vulnerability assesment resulted that 31% of village categorized as high
vulnerability. Economic vulnerability assesment resulted that 23 % of village categorized as high
vulnerability, and environment vulnerability assesment resulted that 46% of village categorized
as high vulnerability. Total vulnerability with 4 scenario resulted that Ngantru village are always
categorized as high vulnerability.
Keywords : Vulnerability, Spatial, Pyroclastic, SMCE, Kelud.
1.		

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

		 Gunungapi Kelud merupakan salah satu
gunungapi aktif di Indonesia yang terletak di
Provinsi Jawa Timur. Secara historis Gunungapi
Kelud memiliki tipe letusan eksplosif yang diikuti
dengan aliran piroklastik, jatuhan abu vulkanik,
dan aliran lahar (Zainudin, 2009; Belizal et al.,
2011). Berdasarkan catatan sejarah, erupsi
terbesar Gunungapi Kelud pernah terjadi pada
tahun 1586 dengan total korban mencapai
10.000 jiwa (Kusumadinata, 1979).
		 Erupsi terakhir Gunungapi Kelud pada
13 Februari 2014 merupakan salah satu letusan

terbesar yang pernah terjadi. Erupsi Gunungapi
Kelud pada tahun 2014 mengakibatkan
beberapa wilayah yang terletak di sekitar Kelud
yakni Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang,
dan Kabupaten Blitar terkena dampak yang
cukup parah. Nilai kerusakan dan kerugian
akibat erupsi Kelud di berbagai sektor di tiga
kabupaten tersebut mencapai angka Rp.
685.577.854.100 (BNPB, 2014).
		 Bahaya utama erupsi Gunungapi Kelud
yakni bahaya jatuhan material piroklastik. Jenis
material piroklastik yang terlontar saat letusan
tahun 2014 yakni abu vulkanik dan batu apung
(pumice). Perlapisan jatuhan piroklastik di
Gunungapi Kelud memiliki komponen 70 %
pumice/ batu apung dan litik (Heriwaseso, dkk,
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2014). Wardhana, dkk. (2014) mengklasifikasi
daerah jatuhan piroklastik menjadi tiga yaitu:
1) Kerawanan rendah yakni daerah dengan
jatuhan material pirolastik 0-2 cm dan
diameter ukuran pumice 0-2 cm.
2) Kerawanan sedang yakni daerah dengan
jatuhan material piroklastik 2,1 - 6 cm
dan diameter ukuran pumice 2,1 - 4 cm.
3) Kerawanan tinggi yakni daerah dengan
jatuhan material piroklastik > 6 cm dan
diameter ukuran pumice > 4 cm.

Gambar 1. Peta Tingkat Kerawanan Jatuhan
Piroklastik Gunungapi Kelud.
		
(Sumber: Wardhana dkk, 2014).

		 Jatuhan piroklastik Gunungapi Kelud
berpotensi terjadi kembali di kemudian hari. Oleh
karena itu diperlukan upaya pengurangan risiko
bencana, misalnya dengan kajian kerentanan.
Pengkajian kerentanan perlu dilakukan karena
kerentanan bersifat dinamis dan berubah
sejalan dengan perubahan kondisi manusia
dan lingkungan hidupnya (Mardiatno et al.,
2013). Dalam paradigma pengurangan risiko
bencana, kerentanan bersama-sama dengan
bahaya dan kapasitas dapat digunakan sebagai
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pendekatan untuk menilai risiko bencana
(Westen et al., 2011). Penilaian kerentanan
idealnya dilakukan secara menyeluruh, dengan
melihat kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan
lingkungan (ISDR 2004). Selain itu informasi
mengenai kerentanan juga akan lebih mudah
dipahami apabila ditampilkan dalam sebuah
peta (Hizbaron, 2012).
		 Kajian kerentanan dapat dilakukan
pada level individu, rumah tangga, desa,
bahkan level negara. Setiap level kajian akan
memberikan tingkat kedetailan informasi
yang berbeda. Sehingga upaya manajemen
bencana yang dilakukan juga berbeda. Dalam
penelitian ini peneliti melakukan penelitian pada
level kecamatan. Wilayah yang dipilih adalah
Kecamatan Ngantang karena kecamatan ini
mengalami kerusakan terparah saat terjadi
erupsi tahun 2014. Ribuan rumah dan ratusan
hektar lahan pertanian rusak akibat material
vulkanik. Tebal endapan abu vulkanik di wilayah
Ngantang berkisar antara 2 cm – 30 cm (BNPB,
2014).
		 Pemetaan kerentanan dapat dilakukan
dengan berbagai macam cara, salah satunya
dengan memanfaatkan Evaluasi Multi-Kriteria
Keruangan (Spatial Multi Criteria Evaluation).
SMCE digambarkan sebagai suatu proses
kombinasi data geografis ke dalam suatu
keputusan pengguna, yang dalam hal ini ialah
pengambil keputusan (Zulkarnaen, 2012).
SMCE digunakan sebagai tools yang mampu
melakukan analisis secara multivariate dan
mampu menganalisis variabel yang berbeda
dengan menggunakan ilmu statistik dan
matematika (Zadeh, 2012).
1.2.

Tujuan Penelitian

		 Berdasarkan permasalahan yang telah
dipaparkan maka dapat dirumuskan beberapa
pertanyaan penelitian yakni:
1. Bagaimanakah tingkat kerentanan fisik
Kecamatan Ngantang terhadap jatuhan
piroklastik?
2. Bagaimanakah tingkat kerentanan sosial
Kecamatan Ngantang terhadap jatuhan
piroklastik?
3. Bagaimanakah
tingkat
kerentanan
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ekonomi Kecamatan Ngantang terhadap
jatuhan piroklastik?
4. Bagaimanakah
tingkat
kerentanan
lingkungan
Kecamatan
Ngantang
terhadap jatuhan piroklastik?
5. Bagaimanakah tingkat kerentanan total
Kecamatan Ngantang terhadap jatuhan
piroklastik?
2.		 METODOLOGI
2.1.

Lokasi Penelitian

		 Penelitian dilakukan di Kecamatan
Ngantang Kab. Malang. Lokasi ini dipilih
karena kecamatan Ngantang merupakan salah
satu kecamatan yang mengalami kerusakan
terparah saat terjadi erupsi Gunungapi Kelud
Tahun 2014. Data BNPB menunjukkan dari
total 4.444 kerusakan rumah di Kab. Malang,
4.167 rumah terletak di Kecamatan Ngantang.
Secara geografis Kecamatan Ngantang terletak
antara 7 ° 48’ 15˝ - 7° 57’ 25˝ LS dan 112’ 18’
30˝ BT - 112° 26’ 30” BT dengan ketinggian
antara 500 - 700 m di atas permukaan laut.
Kecamatan Ngantang terdiri dari 13 desa,
57 dusun, 77 RW, dan 348 RT. Citra lokasi
penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Citra Kecamatan Ngantang.

2.2.

Pengumpulan Data

		 Data yang digunakan dalam penelitian
berasal dari citra satelit dan survei data
kependudukan. Data citra satelit digunakan
untuk ektraksi penggunaan lahan dan jaringan
jalan. Citra yang digunakan yakni Citra Word
View pemindaian 14 Mei 2012 dari Digital
Globe. Survei data kependudukan dilakukan di
Instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik,
Kantor Kecamatan Ngantang, Kantor Desa,
dan BPBD Kab. Malang.
2.3.

Spatial Multi Criteria Evaluation

		 Penelitian ini menggunakan metode
analisis data dengan Spatial Multi Criteria
Evaluation (SMCE). Metode SMCE merupakan
metode yang menggabungkan analisis data
secara spasial dengan menggunakan sistem
informasi spasial dan Multi Criteria Evaluation
(MCE), untuk menghasilkan kebijakan atau
keputusan (Hizbaron, 2011). Kelebihan
penggunaan
SMCE
dalam
pemetaan
kerentanan ialah karena metode ini dapat
memberikan cara pengambilan keputusan
yang seimbang meskipun indikator yang
digunakan beragam (Subarkah, 2009). Salah
satu software yang sudah menggunakan
analisis memasukkan aplikasi MCA (Multi
Criteria Analysis) adalah software ILWIS.

Gambar 3. Penyusunan Faktor Kerentanan.
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		Keunggulan metode SMCE salah
satunya adalah proses penyusunan skenario.
Dalam program SMCE, skenario yang
dimaksudkan dijelaskan sebagai alternatif.
Proses penyusunan skenario tersebut dapat
digunakan untuk mengetahui beberapa
alternatif yang akan dibuat berdasarkan asumsi
peneliti. Pada penelitian ini skenario dibuat
untuk mengetahui bagaimana persebaran dan
pola kerentanan secara total yaitu gabungan
dari kerentanan secara fisik, sosial, ekonomi,
dan lingkungan.
		 Penelitian ini menggunakan empat
skenario untuk menentukan kerentanan total.
Skenario pertama yang dibuat adalah dengan
menempatkan kerentanan fisik yang lebih
besar terhadap kerentanan sosial, ekonomi
dan lingkungan. Skenario kedua adalah
dengan menempatkan kerentanan sosial lebih
tinggi dibandingkan dengan kerentanan fisik,
ekonomi, dan lingkungan. Skenario ketiga
menempatkan kerentanan ekonomi lebih
tinggi dibanding kerentanan fisik, sosial, dan
lingkungan. Sedangkan skenario keempat
adalah dengan skenario seimbang (equal) dari
tiap aspek kerentanan.
3.		

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.

Kerentanan Fisik

		 Kerentanan
fisik
menggambarkan
potensi dampak secara fisik terhadap
bangunan dan populasi (Westen et al., 2011).
Pengukuran kerentanan fisik menggunakan
4 indikator kerentanan. Hasil input data pada
setiap indikator kemudian dilakukan proses
rasterisasi pada program ILWIS 3.3 yang
kemudian dilakukan proses SMCE untuk aspek
kerentanan fisik.
		Proses standarisasi dari indikator
kerentanan fisik menggunakan standarisasi
dengan fuzzy logic dengan metode benefit dan
cost. Indikator yang menggunakan metode
benefit menunjukkan bahwa semakin besar
nilai indikator, maka tingkat kerentanannya juga
akan semakin tinggi misalnya semakin tinggi
umur bangunan maka kerentanannya akan
semakin tinggi. Sedangkan cost menunjukkan
104

semakin besar nilai indikator maka tingkat
kerentanannya semakin rendah.
		 Faktor yang paling berpengaruh pada
kerentanan fisik level kecamatan adalah
variabel jarak dengan puncak gunung. Hal ini
didasarkan pada Peta KRB dan peta kerawanan
jatuhan piroklastik dimana wilayah yang paling
bahaya terhadap jatuhan piroklastik berada
pada jarak 5 km dari puncak gunung. Jika
sebuah wilayah semakin mendekati puncak
maka tingkat kerentanannya semakin tinggi.
Pembobotan masing-masing indikator dapat
dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Pembobotan Indikator Kerentanan Fisik.
No

Variabel

1.

Jarak ke Puncak

Cost

0.49

2.

% Kawasan Terbangun

Benefit

0.21

3.

Jumlah Bangunan

Benefit

0.21

4.

Jaringan Jalan

Cost

0.09

Consider

Bobot

		 Berdasarkan hasil pembobotan dan
komputasi menunjukkan bahwa desa-desa
yang ada di Kecamatan Ngantang didominasi
oleh kerentanan sedang dengan persentase
46%. Desa dengan kategori kerentanan tinggi
berjumlah 23%, sedangkan kategori kerentanan
rendah berjumlah 31% dari total seluruh desa
yang ada di Kecamatan Ngantang.
		 Desa-desa yang tergolong dalam kelas
kerentanan tinggi adalah Desa Pandansari,
Desa Ngantru, dan Desa Sidodadi. Desa-desa
ini memiliki jarak yang dekat dengan puncak
Gunungapi Kelud. Hasil ini menunjukkan
kesesuaian dengan proses pembobotan
dimana variabel yang memiliki bobot paling
tinggi adalah jarak terhadap puncak gunung.
Berdasarkan peristiwa erupsi Kelud tahun
2014, Desa Pandansari merupakan desa
dengan kerusakan yang paling parah.
		 Desa-desa yang terletak dekat dengan
puncak gunung tidak selalu memiliki kerentanan
fisik tinggi seperti halnya Desa Pagersari. Hal
ini dikarenakan selain faktor jarak, variabel
yang digunakan untuk menentukan kerentanan
fisik adalah variabel kawasan terbangun dan
jaringan jalan. Desa Pagersari yang terletak
dekat dengan Puncak Gunungapi kelud tidak
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tergolong dalam kategori kerentan fisik yang
tinggi. Hal ini dikarenakan penggunaan lahan
di wilayah ini sebagian besar masih berupa
hutan dan ladang. Persebaran spasial tingkat
kerentanan fisik dapat dilihat pada Gambar 4.

Misalnya semakin banyak jumlah penduduk
difable maka tingkat kerentanan akan semakin
tinggi. Pembobotan masing-masing indikator
dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2. Pembobotan indikator kerentanan sosial.
No

Gambar 4. Peta Tingkat Kerentanan Fisik.

3.2.

Kerentanan Sosial

		 Kerentanan sosial merupakan potensi
dampak dari peristiwa pada kelompok rentan
yaitu seperti orang miskin, rumah tangga,
orang tua tunggal, perempuan hamil, orang
difabel, anak-anak, dan orang tua (Westen et
al., 2011). Kerentanan sosial berkaitan dengan
kondisi demografi dan struktur penduduk di
suatu daerah. Di dalam penelitian ini indikator
kerentanan sosial menggunakan 7 indikator.
		 Setiap indikator dalam kerentanan sosial
menggunakan standarisasi fuzzi maksimum
dengan consider benefit. Semua indikator
menggunakan consider benefit karena semakin
tinggi jumlahnya, maka akan mempengaruhi
tingkat kerentanan yang semakin tinggi pula.

Variabel

Consider

Bobot

1.

Jumlah Penduduk

Benefit

0.33

2.

Kepadatan Penduduk

Benefit

0.27

3.

Rasio Jenis Kelamin

Benefit

0.04

4.

Rasio Penduduk Cacat

Benefit

0.12

5.

Rasio Penduuduk Balita

Benefit

0.07

6.

Rasio Penduduk Lansia

Benefit

0.06

7

Penderita Penyakit

Benefit

0.12

		 Hasil pengkelasan terhadap atribut data
kependudukan menunjukkan bahwa dari total
13 desa yang ada di Kecamatan Ngantang 4
desa (31%) tergolong dalam kerentanan sosial
tinggi, 6 desa (46%) tergolong kerentanan sosial
rendah, dan 23% tergolong dalam kerentanan
sosial sedang. Desa yang tergolong dalam
kategori kerentanan sosial tinggi merupakan
desa-desa yang memiliki jumlah dan kepadatan
penduduk yang tinggi.
		 Desa yang tergolong dalam kategori
kerentanan tinggi yakni Desa Ngantru, Banjarejo,
Mulyorejo, dan Kaumrejo. Desa Mulyorejo dan
Kaumrejo merupakan dua desa yang dilalui
oleh jalan provinsi yang menghubungkan antara
Kabupaten Malang dan Kabupaten Jombang.
Kondisi ini menyebabkan banyak pemukiman
yang berada di sepanjang jalur ini.
		Desa Mulyorejo merupakan pusat
Kecamatan Ngantang dimana terdapat banyak
perkantoran dan aktivitas ekonomi seperti
pasar tradisional dan pusat perbelanjaan. Hal
ini menyebabkan penduduk terkonsentrasi di
wilayah ini. Lain halnya dengan Desa Ngantru
dan Desa Banjarejo yang merupakan daerah
yang memiliki topografi yang relatif lebih landai
dengan tanah yang subur. Daerah ini banyak
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, hal
ini menyebabkan banyak pemukiman yang
terkonsentrasi di wilayah ini. Persebaran spasial
tingkat kerentanan sosial dapat dilihat pada
Gambar 5.
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untuk menilai kerentanan ekonomi. Indikator
yang digunakan yaitu luas lahan pertanian,
rasio jumlah petani, dan rasio KK miskin.
Pembobotan indikator dapat dilihat pada Tabel
3.
Tabel 3. Pembobotan Indikator Kerentanan
Ekonomi.
No

Gambar 5. Peta Tingkat Kerentanan Sosial.

3.3.

Kerentanan Ekonomi

		 Kerentanan ekonomi menggambarkan
suatu kondisi tingkat kerapuhan ekonomi
dalam menghadapi ancaman bahaya. Secara
individual kerentanan ekonomi terkait dengan
tingkat kesejahteraan penduduk. Tingkat
kesejahteraan penduduk di suatu daerah dapat
dilihat melalui tingkat pendapatan dan jumlah
penduduk miskin di suatu daerah.
		Keterbatasan
ekonomi
masyarakat
akan mempengaruhi pemenuhan standar
keselamatan dalam menghadapi bencana.
Keterbatasan
ekonomi
berpengaruh
terhadap pemilihan tempat tinggal dan
pengambilan keputusan saat terjadi bencana.
Selain itu keterbatasan ekonomi juga akan
mempengaruhi kondisi masyarakat setelah
terjadi bencana. Masyarakat miskin cenderung
memiliki waktu pemulihan yang relatif lebih
lama setelah terkena dampak bencana. Hal ini
dikarenakan keterbatasan finansial sehingga
sangat bergantung pada bantuan pemerintah
maupun para relawan.
		 Penelitian ini menggunakan 3 indikator
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Variabel

Consider

Bobot

1.

Luas lahan Pertanian

Benefit

0.64

2.

Rasio Jumlah Petani

Benefit

0.26

3.

Rasio KK Miskin

Benefit

0.10

		Variabel
yang
dianggap
paling
berpengaruh dalam analisis kerentanan
ekonomi pada level kecamatan adalah luas
lahan pertanian. Variabel tersebut dianggap
paling berpengaruh karena kondisi wilayah
penelitian yang sebagian besar adalah daerah
pertanian berupa sawah dan ladang. Pada
saat terjadi erupsi tahun 2014, sebagian
besar tanaman pertanian rusak oleh jatuhan
piroklastik dan endapan debu. Oleh sebab
itu dalam penelitian ini indikator luas lahan
pertanian memiliki nilai yang lebih tinggi
dibandingkan faktor yang lain.
		 Hasil pengkelasan terhadap indikator
kerentanan ekonomi menunjukkan bahwa
desa-desa Kecamatan Ngantang didominasi
oleh kategori kerentanan ekonomi sedang
yakni 62%. Desa dengan kategori kerentanan
ekonomi rendah sebesar 15%, sedangkan
untuk kategori kerentanan tinggi sebesar 23%.
		 Desa yang termasuk dalam kategori
kerentanan tinggi merupakan desa yang
memiliki luas lahan yang paling tinggi
dibandingkan dengan desa yang lain. Hal
ini berasosiasi dengan proses pembobotan
variabel dimana luas lahan pertanian merupakan
variabel yang dianggap paling berpengaruh
terhadap kerentanan ekonomi. Desa yang
memiliki kategori kerentanan tinggi yakni
Desa Pagersari, Purworejo, dan Tulungrejo.
Desa Purworejo dan Tulungrejo merupakan
dua desa yang memiliki jarak yang paling
jauh dari Gunungapi Kelud. Lahan pertanian
di wilayah ini berupa sawah padi maupun
ladang seperti jagung, cabe, bawang, maupun
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lahan pertanian campuran. Persebaran spasial
tingkat kerentanan ekonomi dapat dilihat pada
Gambar 6.

sumber air untuk kebutuhan sehari-hari.
		Temporary shelter merupakan tempat
berlindung sementara saat terjadi bencana.
Masyarakat di daerah penelitian biasanya
menggunakan tempat beribadah seperti
masjid, musholla, serta balai dusun/ balai
desa sebagai tempat perlindungan sementara
saat terjadi erupsi. Jika di sebuah daerah
memiliki temporary shelter yang cukup banyak
maka akan memudahkan masyarakat untuk
berlindung. Asumsi penilaian kerentanan
dalam penelitian ini yakni semakin banyak
alternatif sumber air dan temporary shelter
maka kerentanannya akan semakain rendah.
Pembobotan indikator kerentanan lingkungan
dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Pembobotan Indikator Kerentanan
Lingkungan.
No

Gambar 6. Peta Tingkat Kerentanan Ekonomi.

3.4.

Kerentanan Lingkungan

		 Lingkungan memberikan daya dukung
kepada manusia khususnya dalam konteks
kebencanaan. Lingkungan dengan daya
dukung optimal tentunya akan memberikan
dampak positif bagi manusia yang hidup di
sekitarnya. Daya dukung lingkungan dalam
analisis ini terbatas pada ketersediaan sumber
air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan
warga serta ketersediaan tempat berlindung
sementara (temporary shelter).
		 Air merupakan kebutuhan utama saat
terjadi bencana. Jika suatu daerah memiliki
sumber air yang memenuhi standar maka
dianggap dapat menurunkan kerentanan di
daerah tersebut. Sumber air di daerah penelitian
sebagian besar masih mengandalkan sumber
dari pegunungan yang dikelola oleh masyarkat
setempat. Pada saat terjadi letusan, sumber air
tersebut langsung terkena dampak sehingga
masyarakat setempat langsung kehilangan

Variabel

Consider

Bobot

1.

Ketersediaan sumber
air

Cost

0,5

2.

Ketersediaan
Temporary Shelter

Cost

0,5

		 Hasil pengkelasan terhadap atribut data
lingkungan menunjukkan bahwa desa-desa
Kecamatan Ngantang didominasi oleh kategori
kerentanan lingkungan sedang dan tinggi
masing-masing sebesar 46% atau sebanyak 6
desa. Hanya terdapat satu desa yang masuk
dalam kategori kerentanan rendah.
		 Desa yang termasuk dalam kategori
kerentanan rendah adalah Desa Sumberagung.
Desa Sumberagung merupakan satu-satunya
Desa yang memiliki 3 macam sumber air
untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sumber
air di desa ini selain dari sumber mata air
pegunungan juga berasal dari sumur dan air
PDAM. Kondisi ini yang menjadikan desa ini
menjadi satu-satunya desa yang tergolong
dalam kategori kerentanan lingkungan rendah.
		 Desa-desa yang memiliki kerentanan
lingkungan tinggi yakni desa Ngantru, Pagersari,
Sidodadi, Purworejo, Banturejo, dan Waturejo.
Desa-desa tersebut hanya memiliki sumber
air yang berasal dari mata air di gunung. Saat
terjadi bencana, terjadi kerusakan pada saluran
sumber air tersebut. Saat sumber air rusak
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maka desa ini tidak memiliki alternatif sumber
air yang lain, sehingga menyebabkan tingkat
kerentanannya tinggi. Persebaran spasial
tingkat kerentanan lingkungan disajikan pada
Gambar 7.

wilayah berkategori kerentanan tinggi. Jabaran
skenario kerentanan dijelaskan sebagai berikut.
3.5.1. Skenario Kerentanan Fisik
		 Skenario fisik dibuat dengan asumsi
bahwa kerentanan fisik memiki bobot yang lebih
tinggi dibandingkan dengan kerentanan sosial
dan ekonomi. Skenario ini mempertimbangkan
bahwa daerah penelitian yang masih tergolong
dalam wilayah pedesaan akan segera
berkembang menjadi wilayah perkotaan.
		 Bobot yang digunakan dalam skenario
ini adalah 0,487 untuk aspek fisik yang paling
tinggi, aspek sosial dan ekonomi masingmasing diberi bobot 0,209 sedangkan aspek
lingkungan diberi bobot 0,096. Pembobotan
tersebut menggunakan metode pairwise
comparison. Hasil perhitungan skenario fisik
menghasilkan 4 desa yang masuk dalam
kategori kerentanan tinggi, 3 desa masuk
dalam kategori kerentanan sedang dan 6 desa
termasuk dalam kategori kerentanan rendah.
Persebaran spasial tingkat kerentanan fisik
dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 7. Peta Tingkat Kerentanan Lingkungan.

3.5.

Kerentanan Total

		 Kerentanan total adalah hasil analisis
menggunakan SMCE untuk keempat aspek
kerentanan yaitu aspek fisik, aspek sosial,
aspek ekonomi, dan aspek lingkungan.
Keempat aspek
kerentanan tersebut
selanjutnya dilakukan pembobotan yang
berbeda berdasarkan skenario tertentu. Ada
4 skenario yang dilakukan untuk mengetahui
kerentanan total. Masing-masing skenario
dibuat untuk untuk mewakili tingkat kepentingan
masing-masing kerentanan.
		Pembuatan
skenario
kerentanan
menggunakan metode pairwise dan slicing
dalam ILWIS 3.3. Slicing merupakan pembagian
kerentanan menjadi beberapa kelas sesuai
tujuan penelitian. Kelas kerentanan dibagi
menjadi 3 kelas yakni tinggi, sedang, dan
rendah. Skenario ini dapat digunakan untuk
mengambil suatu prioritas kebijakan terhadap
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Gambar 8. Peta Tingkat Kerentanan Skenario Fisik.
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3.5.2. Skenario Kerentanan Sosial

3.5.3. Skenario Kerentanan Ekonomi

		 Skenario sosial mempertimbangkan
bahwa kondisi demografi merupakan faktor
utama yang mempengaruhi tingkat kerentanan
di suatu daerah. Faktor demografi yang meliputi
data kependudukan di suatu daerah dianggap
memiliki pengaruh yang besar terhadap
kerentanan di suatu daerah. Penentuan bobot
menggunakan pairwise comparison dengan
menempatkan kerentanan sosial dengan bobot
yang paling tinggi yakni 0,487, aspek fisik dan
ekonomi masing-masing diberi bobot 0,209
sedangkan aspek lingkungan 0,096.
		 Berdasarkan hasil pengolahan data
skenario sosial menghasilkan desa-desa yang
didominasi oleh tingkat kerentanan rendah
yakni 6 desa (46%). Hanya terdapat 2 desa
yang tergolong dalam kategori kerentanan
tinggi. Desa tersebut adalah Desa Ngantru dan
Desa Sidodadi. Persebaran spasial skenario
kerentanan sosial dapat dilihat pada Gambar 9.

Skenario ini mempertimbangkan bahwa kondisi
ekonomi merupakan faktor yang paling dominan
dalam menentukan tingkat kerentanan di suatu
wilayah. Hal ini didasarkan pada kondisi daerah
penelitian yang sebagian besar merupakan
lahan pertanian dengan kondisi topografi yang
berbukit-bukit. Penentuan bobot menggunakan
pairwise comparison dengan menempatkan
kerentanan ekonomi dengan bobot yang
paling tinggi yakni 0,487, aspek fisik dan
sosial masing-masing 0,209 sedangkan aspek
lingkungan 0,096
		 Berdasarkan hasil pembobotan dan
komputasi menunjukkan bahwa dari 13 desa
yang ada di Kecamatan Ngantang hanya
terdapat 2 desa (15%) yang berkategori
kerentanan tinggi. Desa tersebut adalah Desa
Ngantru dan Desa Pagersari. Persebaran
spasial skenario kerentanan ekonomi dapat
dilihat pada Gambar 10.

Gambar 9. Peta Tingkat Kerentanan Skenario Sosial.

Gambar 10. Peta Tingkat Kerentanan Skenario
				 Ekonomi.
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3.5.4. Skenario Equal

4.		

KESIMPULAN DAN SARAN

		Skenario equal mempertimbangkan
bahwa semua aspek kerentanan memiliki andil
yang sama terhadap kerentanan total. Nilai
bobot untuk masing-masing kerentanan adalah
0,250. Hasil skenario equal menunjukkan
bahwa ada beberapa perbedaan hasil kelas
kerentanan dibandingkan dengan skenario
fisik, sosial, dan ekonomi. Namun terdapat
beberapa desa yang konsisten menunjukkan
hasil yang sama terhadap 3 skenario yang telah
dibuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak
ada aspek yang benar-benar signifikan dalam
mempengaruhi kerentanan total.
		 Desa Ngantru merupakan desa yang
selalu masuk dalam kategori kerentanan tinggi
berdasarkan hasil 4 skenario. Sedangkan Desa
Banturejo, Sumberagung, Kaumrejo, Waturejo,
dan Jombok adalah desa yang selalu masuk
dalam kategori kerentanan rendah berdasarkan
4 skenario.

4.1.

Kesimpulan

1. Penilaian kerentanan fisik menghasilkan
23% desa di Kecamatan Ngantang
tergolong dalam kategori kerentanan
tinggi.
2. Penilaian
kerentanan
sosial
menghasilkan 31% di Kecamatan
Ngantang tergolong dalam kategori
kerentanan tinggi.
3. Penilaian
kerentanan
ekonomi
menghasilkan 23 % desa di Kecamatan
Ngantang tergolong dalam kategori
kerentanan tinggi.
4. Penilaian
kerentanan
lingkungan
menghasilkan 46 % desa di Kecamatan
Ngantang tergolong dalam kategori
kerentanan tinggi.
5. Penilaian kerentanan total menghasilkan
4 skenario kerentanan dengan hasil
yang berbeda. Desa Ngantru merupakan
desa yang selalu masuk dalam kategori
kerentanan tinggi.
4.2.

Saran

1. Pemangku kebijakan (stakeholder) dapat
menggunakan hasil penilaian kerentanan
untuk merumuskan kebijakan dalam
menghadapi bencana. Stakholder dapat
menentukan desa-desa yang menjadi
prioritas pengurangan tingkat kerentanan
bencana.
2. Penelitian ini terbatas pada penilaian
kerentanan, perlu adanya penelitian
lebih lanjut mengenai analisis kapasitas
sebuah desa dalam menghadapi
bencana sehingga diharapkan dapat
melengkapi penilaian kerentanan yang
telah dibuat.
3. Penelitian selanjutnya juga diharapkan
menggunakan indikator kerentanan yang
lebih kompleks.

Gambar 11. Peta Tingkat Kerentanan Skenario Equal.
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ANALISIS PENYEBAB TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PONOROGO
(STUDI ; DUSUN TANGKIL, DESA BANARAN, KECAMATAN PULUNG)
Suprapto1, Ratih Nurmasari2, Ainun Rosyida3
Statistisi pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
E-mail: prapto@bnpb.go.id
Abstract
Landslide occurred in Tangkil Sub-village, Banaran Village, Pulung Sub-district, Ponorogo Regency
on April 1, 2017 caused 28 buried. This incident took place early in the morning when some local
residents working in field. Crown cracks could be seen on some days prior to the incident. Land
use in the location used by the local residents for planting ginger has triggered the landslide.
Structure of the land was fragile due to no more trees with strong roots functioning to hold soils
from erosion. The affected location in Tangkil Sub-village, Banaran, Pulung has steep slopes.
Meanwhile Banaran Village is dominated by less steep slopes which covers 870,29 hectares and
steep slopes is 859,413 hectares. The steepest slope covers 44,85 hectares. Types of soils in
Banaran Village are Alfisol and inceptisol that soil fertility level is good for agriculture, nevertheless
it is prone to landslide if its structure is on steep slope.
Keywords : Landslide
1.		

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

		 Tanah longsor merupakan salah satu
kejadian bencana yang sering terjadi di Indonesia.
Kondisi geografis Indonesia merupakan salah
satu faktor penyebab terjadinya tanah longsor.
Berdasarkan catatan data kejadian bencana
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) longsor termasuk dalam bencana yang
mematikan, karena banyak korban meninggal
diakibatkan oleh bencana ini. Kajian dari BNPB
menyebutkan bahwa 40,9 juta penduduk
Indonesia tinggal di daerah rawan longsor.
Jawa Timur memiliki 3,8 juta jiwa yang terpapar
bahaya tanah longsor. Gejala umum terjadinya
tanah longsor di suatu wilayah secara nyata
dapat dilihat seperti: 1) munculnya retakan –
retakan di lereng yang sejajar dengan arah
tebing ;2) longsor terjadi setelah datangnya
hujan ; 3) munculnya mata air baru secara tiba
– tiba ; 4) tebing menjadi rapuh dan kerikil mulai
berjatuhan.
112

		 Terjadinya tanah longsor dapat dipicu
oleh curah hujan yang tinggi atau adanya
gempa bumi. Wilayah Indonesia yang rawan
gempa mengakibatkan beberapa wilayah
juga rawan tanah longsor. Kemiringan lereng
yang tidak ditopang oleh berbagai tumbuhan
dengan perakaran kuat mengakibatkan daerah
tersebut semakin mudah longsor. Bahaya tanah
longsor semakin tinggi bila semakin besar
harkat kemiringan lereng, pelapukan batuan,
struktur perlapisan batuan, dan tekstur tanah
menunjukkan tingkat bahaya tanah longsor yang
semakin tinggi (Prijono, et al, 2006).
		 Kabupaten Ponorogo yang berada di
Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu
daerah yang tertimpa longsor. Kabupaten
Ponorogo terletak pada koordinat geografis
di antara 111° 17’ - 111° 52’ BT dan 7° 49’ - 8°
20’ LS, dengan ketinggian antara 92 sampai
dengan 2.563 meter di atas permukaan laut
dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km².
Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang
berpotensi mengalami bencana tanah longsor
karena bentuk morfologi yang bervariasi seperti
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dataran tinggi dan perbukitan. Tanggal 1 April
2017 terjadi bencana longsor yang menimpa
Kecamatan Pulung khususnya Dusun Tangkil.
Dilihat dari kondisi geografis, Kecamatan Pulung
berada pada daerah pegunungan dengan rata –
rata ketinggian 492 mdpl. Bencana longsor yang
terjadi di Dusun Tangkil, ditandai dengan adanya
rekahan kurang lebih 30 cm di bagian atas bukit
pada tanggal 11 Maret 2017, rekahan tersebut
semakin mencapai 20 meter pada tanggal 31
Maret 2017. Warga sekitar Dusun Tangkil sudah
diberitahukan waspada akan terjadinya tanah
longsor dan sudah dihimbau untuk mengungsi
ketika retakan mencapai 15 meter, namun warga
tersebut masih melakukan aktivitasnya seperti
pergi ke lahan untuk menanam tanaman jahe
di atas bukit. Bencana ini memberikan kerugian
bagi warga Dusun Tangkil dan menyebabkan
28 warga hilang, 200 warga kehilangan tempat
tinggal dan 19 warga mengalami luka ringan.
Curah hujan, kemiringan lereng, jenis batuan
dan penggunaan lahan merupakan faktor –
faktor yang menyebabkan terjadinya tanah
longsor ini.
		 Tanah longsor yang terjadi di Dusun
Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung,
kabupaten Ponorogo pada tanggal 1 april 2017
menyebabkan timbulnya korban dan kerusakan.
Sebanyak 28 orang hilang tertimbun longsor.
Hingga 10 Mei 2017 korban yang berhasil
ditemukan sejumlah 7 orang dan 21 lainnya
masih hilang. Jumlah pengungsi tercatat
sebanyak 178 jiwa, yang menempati 8 titik
pengungsian. Pengungsi ini merupakan warga
yang rumahnya tertimbun material longsoran
dimana tebalnya mencapai 15 m. Longsor
ponorogo sebenarnya sudah menunjukkan
gejala-gejala awal dan masyarakat sudah mulai
mengungsi, namun pada pagi hari masyarakat
kembali ke rumah dan ladang untuk melakukan
aktifitas.
1.2.

memberikan gambaran secara spasial dan
melihat dari faktor hidrometeorologi penyebab
tanah longsor.
2.		 Metodologi
2.1.

Tempat dan Waktu Penelitian

		 Studi dalam penelitian ini berada di
Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan
Pulung, Kabupaten Ponorogo yang terkena
bencana tanah longsor pada tanggal 1 April
2017. Penelitian ini dilakukan dengan terjun
langsung ke lokasi kejadian pada saat bencana
dan melakukan analisa dengan menggunakan
data-data pendukung.
2.2.

Pengolahan Data

		 Penelitian ini menggunakan beberapa
data yang dioverlay (tumpeng susun) untuk
melihat daerah mana yang rentan terhadap
bahaya longsor. Data yang digunakan dalam
penelitian adalah topografi/kemiringan lereng,
keadaan tanah, penggunaan lahan dan data
curah hujan.
3.		

Hasil dan Pembahasan

3.1. Kondisi
		Kejadian

Curah

Hujan

Sebelum

		 Data curah hujan harian yang diambil dari
satelit GPM (Global Precipitation Measurement)
pada bulan Maret 2017 di Desa Banaran
Ponorogo, didapat bahwa hujan dengan
intensitas tinggi terjadi pada tanggal 1 Maret
2017 dan 25 Maret 2017. Pada tanggal 31 Maret
Curah Hujan Ponorogo Maret 2017

Tujuan

		 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya
tanah longsor yang terjadi di Dusun Tangkil,
Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten
Ponorogo, Jawa Timur. Hasil penelitian ini

Gambar 1. Timeseries Curah Hujan Desa Banaran
			
Bulan Maret 2017
Sumber data: GPM_3IMERGDL_04, giovanni.
					gsfc.nasa.gov.
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2017, curah hujan berada pada angka 37 mm.
Curah hujan tersebut termasuk kategori sedang
(kategori curah hujan menurut BMKG).
		 Berikut adalah distribusi curah hujan
harian di lokasi longsor pada tanggal 31 Maret
2017.

tebal ini kemungkinan adalah awan konvektif
pembawa hujan.
		 Pantauan citra satelit Himawari 8 dapat
dilihat bahwa pada pukul 06.00 UTC awan-awan
mulai terbentuk di sekitar wilayah Ponorogo.
Pukul 09.00 UTC mulai ada awan tebal hingga
pukul 12.00 UTC. Hal tersebut mengindikasikan
adanya hujan di rentang waktu tersebut. Satelit
curah hujan GPM mencatat pada rentang waktu
tersebut terjadi hujan dengan puncak hujan
terjadi pada pukul 10.00 UTC atau pukul 17.00
WIB. Pada pukul 15.00 UTC awan sudah mulai
menghilang di wilayah tersebut. Pada data
curah hujan juga tercatat bahwa pukul 15.00
UTC hujan sudah mulai reda.

Gambar 2. Distribusi Curah Hujan Desa Banaran 31
			
Maret 2017.
Sumber data: GPM_3IMERGDL_04, giovanni.
					gsfc.nasa.gov.

		 Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa
curah hujan di Ponorogo berkisar antara 30-40
mm/hari yang artinya termasuk kategori sedang.

Gambar 4. Citra Satelit Himawari 8 31 Maret 2017.
Sumber data: http://weather.is.kochi-u.ac.jp.

Gambar 3. Anomali OLR (Outgoing Longwave
Radiation) Maret 2017.
Sumber data: https://iridl.ldeo.columbia.edu/.

		 Gambar di atas menunjukkan nilai
anomali Outgoing Longwave Radiation (OLR)
pada bulan Maret 2017 di wilayah Jawa. Tanda
kotak merah merupakan wilayah Ponorogo.
Dapat dilihat bahwa nilai anomali OLR di
Ponorogo berada pada angka -10 W/m2 sampai
dengan -20 W/m2. Nilai anomali bernilai negatif
menunjukkan bahwa tutupan awan cenderung
lebih tebal dibandingkan dengan normal
klimatologisnya. Tutupan awan yang cenderung
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		 Dapat disimpulkan bahwa curah hujan
yang terus menerus terjadi di wilayah Ponorogo
dapat memicu terjadinya tanah longsor. Curah
hujan harian yang terjadi termasuk dalam
kategori sedang dan sempat terjadi hujan
dengan kategori lebat yaitu pada pukul 17.00
WIB. Hasil analisis menunjukkan bahwa hujan
yang terus menerus terjadi di wilayah Ponorogo
pada bulan Maret 2017 disebabkan oleh kondisi
suhu muka laut yang hangat. Analisis monsoon
menunjukkan bahwa indeks monsoon Asia
masih cenderung kuat karena pada bulan
tersebut wilayah Indonesia sedang berada pada
musim peralihan, sehingga curah hujan dengan
intensitas sedang – lebat masih mungkin terjadi di
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Indonesia. Selain itu, adanya daerah bertekanan
rendah di wilayah Indonesia bagian selatan juga
mendukung pertumbuhan awan yang cukup
signifikan di daerah Indonesia bagian barat.
Data citra satelit juga menunjukkan bahwa pada
pukul 09.00 hingga 12.00 UTC terdapat awan
tebal atau awan konvektif yang melingkupi
wilayah Ponorogo sehingga menyebabkan
hujan sedang – lebat di wilayah Ponorogo.
3.2.

Topografi atau Lereng

		 Kecamatan Pulung memiliki beragam
tingkat kemiringan lereng mulai dari 2 hingga
>140% (datar hingga sangat curam). Kecamatan
Pulung didominasi oleh kemiringan lereng
datar dengan luas 7030,445 ha. Sedangkan
agak miring hanya seluas 3141,799 ha , dan
tidak terlalu mendominasi Kecamatan Pulung.
Kemiringan lereng agak miring seluas 1824,814
ha. Kemiringan lereng agak curam memiliki luas
1347,623 ha. Untuk kemiringan lereng sangat
curam hanya ada di Desa Banaran. Desa
Banaran didominasi oleh kemiringan lereng
agak curam seluas 870,29 ha dan curam seluas
859,413 ha. Terdapat kemiringan lereng sangat
curam seluas 44,85 ha. Daerah dusun Tangkil
lokasi longsor memiliki kemiringan lereng agak
curam.

3.3 .

Keadaan Tanah

		 Jenis Tanah yang dimiliki oleh Kecamatan
Pulung didominasi oleh tiga macam tanah yaitu
Alfisol, Inceptisol, Litosol. Jenis tanah alfisol
dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian, jika
terdapat di kemiringan lereng yang curam, tanah
ini hanya dapat ditanami tanaman keras untuk
mengantisipasi erosi karena tanah alfisol ini
kemampuan untuk mengikat air cukup rendah.
Tanah alfisol termasuk tanah yang masih muda
dan perkembangan tanah belum lama, sehingga
kandungan bahan organik dan unsur hara dalam
tanah kurang tersedia, maka solumnya dangkal
(10-15 cm) dari permukaan dan di bawahnya
merupakan lapisan batuan. Rendahnya
kedalaman solum menyebabkan perkembangan
akar terhambat sehingga tanaman kurang baik
pertumbuhannya.
		 Jenis tanah inceptisol memiliki tingkat
pelapukan dan perkembangan tanah yang
tergolong sedang dan memiliki solum tanah agak
tebal yaitu 1-2 meter. Inceptisol berupa tanahtanah debu vulkanik dan merupakan tingkat
perkembangan terakhir Ultisol dan Oksisol di
tropika basah. Tanah-tanah ini memiliki tanah liat
amorf dan biasanya sangat asam. Jenis tanah
inceptisol ini rentan terhadap erosi jika berada di
kemiringan lereng yang curam.

Tabel 1. Kemiringan Lereng di Kecamatan Pulung.
Kemiringan Lereng

Luas

Letak

Datar (0-2%)

7030,445 ha

Wotan, Pomahan, Kesugin, Patuk, Singgahan,
Tegalrejo, Bedrug, Wagirkidul.

Agak Miring (2-8%)

3141,799 ha

Barat daya Desa Wayang, Munggung, Serag,
Bekiring; timur laut Kunggung; dan mendominasi
Desa Wagirkidul dan Bedrug

Miring (8-15%)

1824,814 ha

Selatan Desa Pulung; Barat daya Desa Wayang,
Munggung, Serag, Bekiring; dan di Desa Banaran

Agak Curam (15-30%)

1347,623 ha

Timur laut Desa Wayang, Munggung, Serag,
Bekiring; dan mendominasi Desa Banaran

Curam (40-70%)

619,126 ha

Timur laut Desa Wayang, Munggung, Serag,
Bekiring; dan di mendominasi Desa Banaran

Sangat Curam (70-140%)

186,992 ha

Timur laut dan Barat Laut Desa Banaran

Curam Sekali (>140%)

44,858 ha

Timur laut dan Barat Laut Desa Banaran

Sumber: hasil pengolahan data 2017.
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		Dalam
penilitian
Lusiana
(2005)
mengenai kajian laju erosi tanah andosol, latosol
dan grumosol untuk berbagai tingkat kemiringan
dan intensitas hujan di Kabupaten Semarang,
menyatakan bahwa jenis tanah litosol memiliki
unsur organik yang sedikit dan erodibilitas
tanah yang tinggi, jadi jika tidak ditanami oleh
tumbuhan yang sesuai dengan jenis tanah dan
kemiringan lereng, akan mengalami tingkat erosi
yang tinggi.

Plunturan, dan Manggung. Beberapa desa
juga terdapat pemukiman, namun pemukiman
terpisah-pisah dikarenakan hambatan yang
lereng yang terjal dan jarak antar rumah tidak
terlalu dekat. Penggunaan lahan pemukiman
dikelilingi oleh pertanian lahan kering yang di
tanam oleh penduduk sekitar.
		 Penyebab yang dapat mempercepat
degradasi lahan adalah perubahan tataguna
lahan yang tidak sesuai dengan fungsi lahan

Tabel 2. Jenis Tanah di Kecamatan Pulung.
Jenis Tanah

Luas

Letak

Alfisol

3962,678 ha

Desa Patik, Singgahan, Bekiring, Wagikidul,
Wayang; Barat Daya Pluturan, Wotan,
Pulung Merdiko dan Pulung

Inceptisol

3824,338 ha

Utara Desa Serag, Wayang Munggung,
dan Bekiring; didominasi di Desa Banaran,
Kesugihan

Litosol

6427,027 ha

Di Desa Sidoharjo, Karangpatihan,
Pomahan, Pluturan, Pulung Merdiko,
Pulung, Tegalrejo, dan Bedrug

Sumber: hasil pengolahan data 2017.

3.4.

Penggunaan Lahan

		Penggunaan Lahan di Kecamatan
Pulung didominasi oleh hutan tanaman industri.
Pemukiman berada di Desa Bedrug, Patik, Tegal
Rego, Singgahan, Pulung Pulung Merdiko,

dalam kawasan. Kondisi penggunaan lahan
pada Dusun Tangkil ini di sekitar titik terjadinya
tanah longsor banyak ditanami oleh tanaman
pertanian dan ditemukannya teras – teras di

Tabel 3. Jenis Tanah di Kecamatan Pulung.
Penggunaan Lahan

Luas

Letak

Hutan Lahan Kering
Sekunder

1895,04 ha

Timur Laut Desa

Pertanian Lahan Kering

4940,5 ha

Desa Keugihan, Desa Plunturan, Desa
Wotam. Desa Rulung Merdiko, Desa Patik,
Desa Singgahan, Desa Tegalrejo, Desa
Bedrug, Desa Wagirkidul; Selatan Desa
Munggung, Desa Bekiring, Desa Banaran.

Hutan Tanaman Industi

6675,67 ha

Desa Banaran; Utara Desa Bekiring,
Munggung, Wayang, Serag, Pomahan;
Sidoharjo, Karangpatihan.

Semak/Belukar

132,291 ha

Utara Desa Wagirkidul dan Desa Kesugihan

Sawah

0,190 ha

-

Pemukiman

570,346 ha

Desa Plunturan, Munggung, Rulung
Merdikok, Patik, Pulung, Bedrug, dan
Singgahan.

Sumber: hasil pengolahan data 2017.
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bagian atas bukit tanpa adanya sistem saluran
pembuangan air yang dapat memicu terjadinya
longsor. Tanpa adanya sistem pembuangan
air, air hujan yang jatuh ke tanah akan tertahan
lama di tanah tersebut dan masuk kedalam
tanah sehingga tanah tersebut lama kelamaan
akan jenuh dan dapat meningkatkan risiko
terjadinya tanah longsor. Adanya perubahan
pengunaan lahan selama 4 tahun terakhir ini
yaitu perubahan hutan pinus yang berubah
menjadi lahan pertanian. Pada wilayah
pertanian, warga memanfaatkan di lereng
tersebut untuk menanam tanaman seperti jahe
dan jenis – jenis bambu yang tidak memiliki
akar yang kuat untuk menopang pergerakan
tanah, jahe merupakan tanaman semusim
yang menyebabkan meningkatnya kapasitas
infiltrasi tanah, mempercepat akumulasi air dan
kejenuhan tanah (melebihi kemampuan tanah
mengikat air).

memiliki tingkat potensi longsor rendah hingga
sedang. Desa – desa tersebut memiliki tingkat
potensi rendah hingga sedang karena memiliki
kemiringan lereng datar hingga agak curam,
didominasi kemiringan lereng datar.

3.5.

		Faktor kondisi tanah, kemiringan
lereng dan penggunaan lahan menjadi faktor
pemicu dalam longsor yang terjadi di Desa
Banaran. Perubahan fungsi lahan yang
harusnya diperuntukkan untuk tanaman keras
menjadi tanaman jahe (empon-empon) telah
menyebabkan tidak ada akar tanaman yang
menahan tanah. Jahe biasa hidup di tanah
dengan ketinggian 200-600 meter di atas
permukaan laut dan curah hujan rata-rata
2500-4000 mm/tahun (Harris, 1990 dalam
Budi, 2009). Hasil tanaman jahe dari Desa
Banaran Ponorogo terkenal memiliki kualitas
yang unggul, hal ini menyebabkan banyak
masyarakat yang berpindah menanam jahe.
Ladang yang memiliki kemiringan tertentu
ditanami jahe yang tidak memiliki perakaran
yang kuat.

Potensi Longsor Kecamatan Pulung

		 Potensi longsor merupakan hasil overlay
antara peta potensi longsor terhadap lereng dan
peta potensi longsor terhadap tanah karena
sebagai faktor internal. Untuk penggunaan
lahan dan curah hujan adalah sebagai faktor
eksternal yang akan meningkatkan potensi
longsor.
		 Kecamatan Pulung secara keseluruhan
memiliki tingkat potensi longsor rendah hingga
agak tinggi. Bagian Timur Laut Kecamatan
pulung yaitu Desa Serag, Desa Wayang, Desa
Manggung, Desa Bekiring, dan Desa Banara
memiliki tingkat potensi longsor yang agak
tinggi karena desa - desa tersebut di dominasi
oleh kemiringan lereng yang miring hingga
agak curam dan memiliki jenis tanah Alfisol
dan Inceptisol yang rentan akan erosi tanah.
Lalu di desa-desa tersebut penggunaan lahan
tidak cocok dengan jenis tanah yang kurang
akan mengikat air. Tanaman-tanaman tinggi
seperti pinus seharusnya ditanam di daerah
yang memiliki tingkat potensi yang agak tinggi.
Untuk Desa Sidoharjo, Desa Wota, Desa
Pluntara, Desa Patik, Desa Singgaha, Desa
Bredug, Desa Tegalrejo, Desa Pulung, Desa
Pulung Merdiko dan Desa Karangpatihan

Gambar 5. Peta Potesi Longsor di Kecamatan Pulung.
Sumber: Hasil Pengolahan Data 2017.

4.		 KESIMPULAN DAN SARAN
4.1.

Kesimpulan

		 Tanah longsor yang terjadi di wilayah
Ponorogo pada awal April 2017 membuktikan
bahwa adanya perubahan tata guna lahan
berdampak
pada
ancaman
bencana.
Masyarakat lebih melihat pada keuntungan
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ekonomi yang didapatkan untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka, tanpa melihat efek
selanjutnya. Lokasi longsor di Dusun Tangkil,
Desa Banaran, Kecamatan Pulung memiliki
kemiringan lereng agak curam. Desa Banaran
didominasi oleh kemiringan lereng agak curam
seluas 870,29 ha dan curam seluas 859,413
ha. Terdapat kemiringan lereng sangat curam
seluas 44,85 ha.
		 Jenis tanah Desa Banaran adalah alfisol
dan inceptisol yang memiliki tingkat kesuburan
yang baik untuk lahan pertanian namun sangat
rentan akan longsor jika berada di kemiringan
lereng yang curam.
		 Curah hujan sesaat sebelum kejadian
memang tidak dalam kategori lebat. Akumulasi
hujan dalam waktu beberapa sebelum kejadian
diindikasikan secara tidak langsung menjadi
penyebab longsor ini. Rekahan pada mahkota
longsor telah terjadi sebulan sebelum kejadian,
mengindikasikan bahwa rekahan terisi oleh air
hujan dan secara akumulatif daya ikat tanah
menjadi berkurang.
4.2.

Saran

		 Mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat
yang tinggal di wilayah rawan bencana
perlu ditingkatkan. Bencana tanah longsor
yang terjadi di Kabupaten Ponorogo sudah
menunjukkan tanda-tanda akan longsor, namun
masih menimbulkan korban jiwa. Awalnya
masyarakat mengungsi sebelum kejadian
terjadi, jika malam hari mereka enggan untuk
tidur di rumah mereka. Masalah datang justru
ketika masyarakat ada yang kembali ke rumah
dan ke ladang di pagi hari untuk melakukan
aktifitas. Banyak yang menduga bahwa
bencana akan terjadi malam hari, walaupun
kenyataannya longsor terjadi pagi hari.
		Pengetahuan
masyarakat
tentang
bencana perlu menjadi perhatian khusus bagi
mereka yang tinggal di wilayah rawan. Semakin
masyarakat siap menghadapi bencana, maka
jatuhnya korban akan semakin minimal.
Masyarakat sendirilah yang mampu untuk
menyelamatkan diri dan keluarganya dari
bencana di saat awal-awal bencana terjadi.
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E-mail: julhija_rasai@yahoo.co.id
Abstract
		 Tugurara river is the watershed located at Gamalama volcano that have disaster hazard such
as the lahar to the community. Tugurara river located to the North of the city of Ternate, precisely in
the district of North Ternate, which was inhabited by people in three village namely, Tubo Village,
Akehuda Village and Dufa-Dufa Village. Tugurara river region is an area that geologically consist
of young lahar flows that occurred in 1840, 1897 and 1907 with the unconsolidated material. If
there is a runoff caused changes of Tugurara river area. This study uses statistical methods i.e.
pearson product moment correlation and significant test of product moment correlation. results
revealed that runoff water correlate with extensive changes of Tugurara river area. Extensive
changes of Tugurara river area becomes greater because the amount of runoff water discharge
erode the rock on the river wall and causing lanslide the river wall as well as presenting any
material river wall along the river as a catastrophic outburst flood lava on a residential area in three
villages in 2011. Therefore changes Tugurara river area, occurred very significant. The results of
the coefficient of product moment correlation test is known that the correlation is very strong for
0.994 and significantly their values count r (rh> rt) r tables for 0.950, so Ha is received and the
value of the coefficient can be imposed on a population sample is taken.
Keywords: Tugurara Watershed, Runoff, Broad River, Disaster Hazard.
1.		

PENDAHULUAN

		 Sungai Tugurara adalah salah satu
Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Gunungapi
Gamalama, yang memiliki ancaman bencana
terhadap masyarakat seperti, perluasan awan
panas, aliran lava dan banjir lahar (Bacharudin,
dkk, 1996).
		 Sungai Tugurara berada di sebelah
utara Kota Ternate, tepatnya di Kecamatan
Ternate Utara, yang dihuni oleh masyarakat
di tiga Kelurahan yaitu, Kelurahan Tubo,
Kelurahan Akehuda dan Kelurahan DufaDufa. Masyarakat di tiga kelurahan tersebut,
menghuni di sepanjang bantaran hilir sungai
dan hingga saat ini pertumbuhan permukiman
semakin mengarah ke hulu Sungai Tugurara,
Gunungapi Gamalama.
120

		 Gunungapi Gamalama adalah salah
satu gunungapi aktif tipe A (Strato) dengan
ketinggian 1.700 mdpl, memiliki kemiringan
lereng landai 0-8% pada kaki gunungapi
dan lereng cukup terjal >45% pada puncak
gunungapi (Firmansyah, 2011).
		 Gunungapi Gamalama
mengalami
erupsi pertama kali pada tahun 1538 hingga
tahun 2003 (Weningsulistri, dkk, 2012). Aktivitas
erupsi gunungapi Gamalama terakhir terjadi
pada tahun 2003 dan kembali terjadi erupsi
pada tahun 2011, yang selama ± 8 tahun tidak
mengalami erupsi. Erupsi gunungapi Gamalama
yang terjadi pada tahun 2011 berlangsung setiap
tahunnya hingga saat ini, gunungapi Gamalama
terletak di tengah-tengah pulau Ternate, sebagai
pulau gunungapi yang memiliki luas wilayah ± 40
km2 di Provinsi Maluku Utara, (Anonim, 2011).
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Kawasan Sungai Tugurara secara geologi
merupakan kawasan daerah aliran lahar muda
yang pernah terjadi sebelum tahun 2011-2012,
yaitu pada tahun 1840, 1897 dan 1907, dengan
material berupa bongkah andesit dan andesit
basalt yang meruncing tanggung sampai
membulat tanggung di dalam matrik lanau dan
pasir masih lepas (Bronto, dkk, 1982).
		 Banjir lahar atau aliran lahar yang
pernah terjadi pada tahun-tahun sebelum dan
kembali terjadi pada 2011, merupakan akibat
dari besarnya debit air limpasan (runoff) yang
mengalir ke dalam sungai sejak 8 tahun terakhir,
merupakan hubungan dari tingginya intensitas
curah hujan, yang tidak terinfiltrasi dengan baik
disebabkan faktor berkurangnya daerah resapan
air, kondisi litologi dan kemiringan lereng pada
kawasan Sungai Tugurara, sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya perubahan Sungai.
		 Banjir yang terjadi akibat adanya
limpasan permukaan (runoff) yang sangat
besar disebabkan oleh hujan dan tidak dapat
ditampung lagi oleh sungai atau saluran
drainase disamping itu limpasan permukaan
yang berlebihan disebabkan tanah sudah jenuh
air (Wesli, 2008).
		 Dengan kondisi sungai seperti ini, maka
di Sungai Tugurara sering terjadi longsoran
pada dinding sungai, dengan kemiringan dinding
sungai rata-rata ± 780 sepanjang pengamatan
lapangan dengan jarak 2.708 m, dari muara
sungai.
		 Hal ini sangat mengancam keselamatan
masyarakat di tiga kelurahan yaitu, Kelurahan
Tubo, Kelurahan Akehuda dan Kelurahan
Dufa-Dufa, yang berada pada kawasan Sungai
Tugurara, mengingat peningkatan penduduk
dan luas kawasan terbangun yang terjadi setiap
tahunnya semakin mengarah ke hulu Sungai
Tugurara.
2.		

dan Kelurahan Dufa-Dufa, di Kota Ternate,
Provinsi Maluku Utara. Permasalahan tersebut
akibat besarnya debit air limpasan pada tahun
2011 pada Sungai Tugurara, dapat menggerus
batuan pada dinding sungai dan menyebabkan
longsoran di sepanjang dinding sungai, serta
luapan banjir lahar pada kawasan permukiman
yang mengakibatkan terjadinya perubahan luas
Sungai Tugurara.
3.		

TUJUAN DAN MANFAAT

		 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan debit air limpasan dengan perubahan
luas Sungai Tugurara sebagai ancaman bencana
pada kawasan permukiman. Selain itu manfaat
penelitian dapat digunakan sebagai acuan
pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan
evaluasi terhadap pemerintah Kota Ternate,
dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) terhadap batas pembangunan fisik,
baik di atas bantaran sungai dan pembangunan
fisik yang semakin ke hulu Sungai Tugurara.
4.		

DAERAH PENELITIAN

		 Lokasi daerah penelitian berada pada
kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Tugurara
Gunungapi Gamalama, yang secara administrasi
dihuni oleh masyarakat di tiga kelurahan yaitu,
Kelurahan Tubo, Kelurahan Akehuda dan
Kelurahan Dufa-Dufa, di Kota Ternate Utara,
Provinsi Maluku Utara dan letak geografisnya
berada pada posisi 00 48’ LU dan 1270 19’ 30”
BT, (Gambar.1).

PERMASALAHAN

		 Dalam penelitian ini, peneliti membatasi
permasalahan penelitian hanya pada hubungan
debit air limpasan dengan perubahan luas
Sungai Tugurara sebagai ancaman bencana
pada kawasan permukiman di tiga kelurahan
yaitu Kelurahan Tubo, Kelurahan Akehuda

Gambar 1. Peta Lokasi Daerah Penelitian.
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5.		

TINJAUAN TEORI

5.1. Geologi Daerah Penelitian Gunungapi
		Gamalama
		 Geologi daerah penelitian Gunungapi
Gamalama, pada kawasan Daerah Aliran
Sungai (DAS) Tugurara (Gambar.2). Formasi
batuan berdasarkan proses pengendapan
masing-masing generasi yaitu, Gunungapi
Gamalama Muda (Gd), Gunungapi Gamalama
Dewasa (Gd), Gunungapi Gamalama Tua (Gt)
dan Endapan Permukaan (Bronto, dkk, 1982)
sebagai berikut:
1. Endapan Permukaan
Aluvium (al): Lanau, pasir dan kerikil.
Endapan Piroklastika Rombakan (pr):
Abu, tuf lapilli dan beberapa lapisan
lapilli batuapung dari Gt, Gd dan Gm,
terkonsolidasi lemah tak teruraikan.
Struktur sedimen fluvial banyak dijumpai.
2. Gunungapi Gamalama Muda (Gm)
Endapan Piroklastika Muda (Gmpm):
Endapan
jatuhan
piroklastika,
mengandung blok dan bom andesit serta
andesit basal diameter maksimum 6 m,
hasil erupsi September 1980. Endapan
Lahar Muda (Gmlm): Bongkah andesit
dan dasit basal meruncing tanggung
sampai membulat tanggung di dalam
matrik lanau dan pasir masih lepas.
Termasuk endapan lahar yang terjadi
pada 1840, 1897 dan 1970. Endapan
Piroklastika Tua (Gmpt): Endapan
jatuhan piroklastika berupa abu, skoria
dan fragmen litik. Sebagian besar
terjadi pada masa sejarah manusia.
Lava 1907 (Gm L8): Lava andesit basal
dierupsikan pada November 1907. Lava
1737 (Gm L6): Lava blok jenis andesit
basal hitam, vesikuler mangandung
fenokris plagioklas euhedral sekitar
45%. Erupsi pada Maret 1737. Endapan
Aliran Piroklastika (Gmpf): tersingkap
buruk, sebagian terdiri dari bom kerak
roti jenis andesit, vesikuler, kacaan.
Lava 2 (Gm L2): Lava blok jenis
andesit, abu-abu, vesikuler dicirikan
oleh fenokris plagioklas sangat kecil.
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Lava 1 (Gm L1): Lava blok jenis andesit
abu-abu, vesikuler dicirikan oleh
fenokris plagioklas membulat 40%.
Endapan Lahar Tua (Gmlt): Bongkah
andesit dan andesit basal meruncing
tanggul sampai membulat tanggul
terkonsolidasi kuat di dalam matrik pasir
dan lanau. Membentuk tebing terjal
sepanjang lembah yang tertore dalam.
Lava Tak Teruraikan (Gmlu): Lava tua
tak teruraikan sebagian besar andesit
abu-abu massif disisipkan oleh sedikit
endapan lahar pada tempat yang lebih
rendah.
3. Gunungapi Gamalama Dewasa (Gd)
Endapan Jatuhan Piroklastika (Gdp):
Skoria merah berselang-seling dengan
tuf kuning-coklat. Lava Tak Teruraikan
(Gdlu): Lava tua tak teruraikan,
sebagian besar lava andesit, abu-abu
massif dengan sisipan sedikit endapan
lahar pada tempat yang lebih rendah.
4. Gunungapi Gamalama Tua (Gt)
Endapan Piroklastika (Gtp): Skoria
berselang-seling dengan abu gunungapi,
terkonsolidasi kuat, sudah lapuk lanjut.
Endapan Lahar (Gtla): Endapan lahar
terkonsolidasi kuat berseling lava
andesit dan abu gunungapi. Lava Tak
Teruraikan (Gtlu): Lava takteruraikan,
sebagian besar berupa lava andesit,
abu-abu, massif, disisipi oleh sedikit
endapan lahar pada tempat yang lebih
rendah.

Gambar 2. Peta Geologi Lokasi Penelitian Gunungapi
Gamalama (Bronto, dkk, 1982).
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5.2.

Kondisi Topografi

		 Kondisi topografi lahan Kota Ternate
adalah berbukit, bukit dengan sebuah
gunungapi yang masih aktif dan terletak di
tengah pulau Ternate. Permukiman masyarakat
secara intensif berkembang di sepanjang
garis pantai pulau. Umumnya masyarakat
mengolah lahan perkebunan dengan produksi
rempah-rempah sebagai produk unggulan
dan perikanan laut yang diperoleh di sekitar
perairan pantai (Firmansyah, 2011). Pulau
Ternate memiliki kelerengan fisik terbesar
diatas >45% yang mengerucut ke arah puncak
Gunung Gamalama yang terletak di tengahtengah pulau dan pada daerah pesisir rata-rata
kemiringan lereng berkisar antara 0% - 8%,
(Gambar.3).
5.3.

Geomorfologi

		 Morfologi pulau Ternate merupakan
sebuah pulau yang terbentuk karena proses
pembentukan gunungapi yang muncul dari
dasar laut (Firmansyah, 2011). Pulau Ternate
yang di bentuk oleh Gunungapi Gamalama
mengambil tempat di atas jalur penunjaman
(Subduction Zone) yang miring ke timur dengan
sudut yang kecil (Weningsulistri, 2012). Secara
umum morfologi Gunungapi Gamalama dapat
dibagi menjadi dua satuan morfologi gunungapi
berikut:
1. Morfologi Kaki Gunung Gamalama
Morfologi ini merupakan daerah kaki
gunungapi yang datar sehingga hampir
datar, terletak di kaki timur, utara dan
selatan dari Gunungapi Gamalama dan
memanjang sejajar pantai. Jenis batuan
yang menyusun morfologi kaki gunung
Gamalama adalah endapan piroklastik
rombakan, alluvium, endapan lahar
(Firmansyah, 2011).
2. Morfologi Tubuh dan Puncak Gunung
Gamalama
Satuan ini merupakan bagian paling
atas puncak Gunungapi Gamalama,
pada elevasi di atas 1700 m dpl, dengan
kemiringan lereng >45% (Gambar.4).
Pulau Ternate dilihat dari statigrafinya,

tersusun oleh produk gunungapi kuarter
terdiri atas breksi vulkanik, lava andesit,
endapan piroklastika rombakan, pasir,
tufa dan lainnya (Firmansyah, 2011).

Gambar 3. Peta Kelerengan Gunungapi Gamalama
			
(Bakosurtanal, 2009).

Gambar 4. Peta Ketinggian Gunungapi Gamalama
			
(Bakosurtanal, 2009).

5.4.

Sungai

		 Sungai adalah air tawar dari sumber
alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih
tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju
atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang
lebih besar. Sungai memiliki pola pengaliran
yaitu, pola aliran dendritik, pola aliran radial,
pola aliran rectangular, pola aliran trellis, pola
aliran annular dan pola aliran parallel (pola
aliran sejajar), (Noor, 2010).
		Sungai
Tugurara
memliki
pola
pengaliran parallel yaitu, suatu sistem aliran
yang terbentuk oleh lereng yang curam atau
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terjal. Dikarenakan morfologi lereng yang
terjal maka bentuk aliran-aliran sungainya
akan membentuk lurus-lurus mengikuti arah
lereng dan cabang-cabang sungainya sangat
sedikit (Gambar.5).

Gambar 5. Pola Aliran Parallel.

		
		 Air sungai berasal dari atmosfir melalui
presipitasi yaitu, hujan, salju, dan gletser
yang mengalir di permukaan bumi dengan
membentuk saluran-saluran. Daerah yang
curah hujannya tinggi akan memiliki jaringan
aliran sungai yang rapat (Mulyo, 2004).
		 Seorang hidrologi Rusia (Voyeikov
dalam Mulyo 2004), menyatakan bahwa
sungai dapat dibagi menjadi tiga yaitu:
1. Sungai yang airnya hanya berasal dari
es dan salju yang mencair (gletser).
2. Sungai yang airnya hanya berasal dari
hujan.
3. Sungai yang airnya berasal dari es,
salju dan sebagian dari hujan.
5.5.

Debit Air Limpasan

		 Debit aliran sungai atau debit aliran
limpasan (Q) adalah banyaknya air sungai
yang melalui suatu penampang persatuan
waktu. Besarnya debit sungai tergantung
pada musim, untuk sungai-sungai yang
airnya seluruh atau sebagian berasal dari es
dan salju, pada musim panas debitnya akan
lebih besar, karena banyak es dan salju yang
mencair. Sedangkan yang airnya berasal
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dari air hujan, maka pada musim hujan debit
sungainya lebih besar dibandingkan waktu
musim panas (Mulyo, 2004).
		Limpasan
permukaan
merupakan
air yang mencapai sungai tanpa mencapai
permukaan air tanah yakni curah hujan yang
dikurangi sebagian dari infiltrasi, besarnya
air yang tertahan dan besarnya genangan.
Limpasan permukaan merupakan bagian
terpenting dari puncak banjir, bagian dari curah
hujan yang berlebihan dan mengalir selama
periode hujan dan sebagian lagi sesudah
hujan (Wesli, 2008).
		 Debit air limpasan dapat diketahui
dengan menggunakan data curah hujan
dan data lainnya berdasarkan persamaan
(Rasional) yang diekspresikan dalam formula
(Wesli, 2008). Jumlah air yang dihasilkan akibat
hujan tergantung dari intensitas hujan dan
lama waktu hujan. Intensitas hujan yang besar
dalam waktu yang singkat akan menghasilkan
jumlah air yang berbeda dengan intensitas
hujan yang kecil tapi dalam waktu yang lama.
Keadaan yang paling ekstrim adalah intensitas
hujan yang besar dengan waktu yang lama
akan mengakibatkan banjir. Banjir dapat
terjadi akibat adanya limpasan permukaan
yang sangat besar yang disebabkan oleh
hujan dan tidak dapat ditampung lagi oleh
sungai atau drainase disamping itu limpasan
permukaan yang berlebihan disebabkan tanah
sudah jenuh air.
5.6.

Tanah Longsor

		 Tanah longsor adalah perpindahan
material pembentuk lereng berupa batuan,
bahan rombakan, tanah atau material
campuran tersebut, bergerak ke bawah atau
keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor
dapat diterangkan sebagai berikut: air yang
meresap kedalam tanah akan menambah
bobot tanah. Jika air tersebut menembus
sampai tanah kedap air yang berperan sebagai
bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan
tanah pelapukan di atasnya akan bergerak
mengikuti lereng dan keluar lereng. Kejadian
tanah longsor memiliki dimensi ruang dan
waktu, longsor hanya dapat terjadi pada suatu
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lereng baik perbukitan, pegunungan, bantaran
sungai, atau struktur timbunan (Muntohar,
2010).
		 Sungai Tugurara sering terjadi longsor
pada dinding sungai apabila terjadi intensitas
curah hujan dengan debit air limpasan yang
tinggi, dan dikarenakan kondisi batuan yang
tidak kompak berupa bongkah batuan, kerikil,
pasir dan lanau masih lepas. Longsoran
tersebut merupakan longsoran (Debris Flow)
atau aliran bahan rombakan adalah longsoran
material dengan ukuran yang bervariasi (dari
halus hingga kasar) yang bercampur dengan
air. Debris flow merupakan salah satu jenis
longsor yang sering terjadi di Indonesia
(Muntohar, 2010).
5.7.

Lahar

		 Di Indonesia, breksi gunungapi yang
diangkut oleh air dikenal sebagai lahar
(Bemmelen, 1949 dalam Alzwar dkk, 1988)
yang sinonim artinya dengan aliran rombakan
bahan gunungapi (volcanic debris flow),
atau massa campuran rombakan bahan
gunungapi dan air mengalir. Istilah lahar
adalah menyangkut aliran campuran bahan
rombakan gunungapi dan air serta endapan
yang dihasilkan aliran campuran tersebut
(Fisher & Schmincke, 1984 dalam Alzwar dkk,
1988).
		 Lahar mengalir mengikuti alur sungai,
limpahan akan terjadi apabilah lembah sungai
tidak mampu mengakomodasi volume massa
lahar. Limpahan ini merupakan ancaman
bencana bagi masyarakat atau penduduk di
sekitar sungai (Paripurno, 2008).
5.8. Permukiman
		Terbangun

Atau

Kawasan

		 Permukiman merupakan bagian dari
lingkungan hidup, permukiman terletak
di luar kawasan lindung dan permukiman
merupakan bagian dari kawasan budidaya.
Sebagai bagian dari kawasan budidaya
maka permukiman merupakan tempat tinggal
sekaligus sebagai tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan

para penghuninya. Permukiman merupakan
kawasan yang didominasi oleh lingkungan
hunian dengan fungsi utamanya sebagai
tempat tinggal, permukiman perlu dilengkapi
dengan
prasarana
lingkungan,
sarana
lingkungan, serta tempat kerja.
		 Fungsi dari kelengkapan-kelengkapan
tersebut adalah untuk memberikan pelayanan
dan kesempatan kerja terbatas guna
mendukung perikehidupan dan penghidupan
penghuninya. Suatu permukiman akan
berfungsi dengan baik, apabilah prasarana,
sarana, fasilitas, serta kesempatan kerja
dan fungsi pelayanan tercukupi. Dari uraian
tersebut, permukiman dapat didefinisikan
sebagai “Lingkungan tempat tinggal manusia
yang
mendukung
perikehidupan
dan
penghidupan” (Sadana, 2014).
		 Kawasan permukiman adalah bagian
dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung
perikehidupan dan penghidupan. Pemukiman
mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum,
serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi
lain di kawasan perkotaan atau kawasan
perdesaan (Sadana, 2014).
5.9.

Sistem Informasi Geografis (SIG)

		 Sistem Informasi Geografis (SIG)
dikembangkan pertama kali oleh Canadian
Geographic
Information
System
pada
pertengahan
tahun
1960-1970,
yang
didefinisikan pertama kali sebagai pengukuran
peta berbasis computer (Longleyetal, 2004
dalam Kumalawati, dkk, 2013).
		 Seiring dengan berjalannya waktu
pemanfaatan teknologi SIG kini telah
mendunia, para ahli sepakat SIG merupakan
representase dari data grafis dan data attribute
yang memiliki kordinat geografis. Sistem
Informasi Geografis (SIG) memiliki enam
komponen yaitu, manusia, software, data,
hardware dan prosedur yang kesemuanya
terhubung oleh satu network.
		 Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu
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menjawab minimal enam pertanyaan yaitu
terkait identifikasi, lokasi, kecenderungan, jalur
optimal, pola dan model (Kraak dan Ormelling,
2002 dalam Kumalawati, dkk, 2013). Model
yang dapat dilakukan SIG dapat digunakan
untuk peramalan mengenai hal apa yang
terjadi jika suatu kondisi diterapkan baik itu
terkait simulasi, evaluasi, maupun penemuan.
Pemodelan dengan menggunakan SIG sangat
menguntungkan sebab ia mampu menjelaskan
solusi dari berbagai permasalahan dalam
konteks keruangan salah satunya mengetahui
kerusakan permukaan bumi akibat banjir lahar
(Kumalawati, dkk, 2013).
6.		

METODE PENELITIAN

		 Metode penelitian merupakan desain
atau rencana penelitian berdasarkan tahapantahapannya yang digunakan untuk perolehan
data penelitian dan penyelesaian hasil
penelitian.
		 Data perubahan luas sungai diperoleh
melalui citra google earth, berdasarkan
analisis Sistem Informasi Geografis (GIS) dan
survey lapangan, maka diketahui luas sungai
per-section sejak tahun 2008-2015 pada
Sungai Tugurara.
		 Data curah hujan pada kawasan
Sungai Tugurara, diperoleh dari BMKG Kota
Ternate, dilakukan perhitungan menggunakan
persamaan (Rasional), (Wesli, 2008).
		 Rumus Rasional : Q = C . β. I . A …..... (1)
Dimana:
Q = Debit (m³/detik)
C = Koefisien aliran
β = Koefisien penyebaran hujan
I = Intensitas curah hujan (mm/jam)
A = Luas daerah aliran (Km²)
		 Koefisien
penyebaran
hujan
(β)
merupakan nilai yang digunakan untuk
mengoreksi pengaruh penyebaran hujan yang
tidak merata pada suatu daerah pengaliran.
Nilai besaran ini tergantung dari kondisi
dan luas daerah pengaliran. Untuk daerah
pengaliran yang relatif kecil biasanya kejadian
hujan diasumsikan merata sehingga nilai
koefisien penyebaran hujan (β) = 1 (Tabel.1).
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Tabel 1. Koefisien Penyebaran Hujan.
No

Luas Daerah
Pengaliran (Km2)

Koefisien
Penyebaran Hujan

1

0–4

1

2

5

0.995

3

10

0.980

4

15

0.955

5

20

0.920

6

25

0.875

7

30

0.820

8

50

0.500

		 Dari rumus rasional di atas dapat diketahui
bahwa besarnya debit sangat dipengaruhi oleh
intensitas curah hujan dan luas daerah hujan.
Karena luas daerah hujan adalah tetap (variabel
bebas) dan intensitas hujan dapat berubahubah (variabel terikat) maka dapat dikatakan
bahwa besarnya debit berbanding lurus dengan
intensitas hujan. Debit air sangat tergantung dari
besarnya intensitas curah hujan, maka dapat
dikatakan bahwa semakin besarnya intensitas
curah hujan maka akan semakin besar pula
debit air yang dihasilkan (Wesli, 2008).
		 Masalah penelitian ini kemudian dilakukan
pengujian
atau
verifikasi
menggunakan
uji
statistik.
Permasalahan
penelitian
merupakan bentuk hipotesi assosiatif yang di
uji menggunakan korelasi Product Moment,
untuk melihat dugaan ada tidaknya hubungan
secara signifikan antara dua variabel atau lebih
(Sugiyono, 2011).
Rumus korelasi product moment berikut:
					
Sxy
………………..........…. (2)
rxy =
(Sx2) (Sx2)
		 Teknik korelasi menentukan validitas
item sampai sekarang merupakan teknik
yang paling banyak digunakan. Item yang
mempunyai korelasi positif dengan kriteria
(skor total) serta korelasi yang tinggi,
menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai
validitas yang tinggi pula. Adapun pedoman
untuk memberikan interpretasi koefisien
korelasi (Tabel.2).
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		 Hasil uji korelasi Product Moment
selanjutnya dapat dilakukan uji signifikan
hubungan yaitu, apakah koefisien yang
ditemukan itu berlaku pada populasi sampel
yang diambil. Uji signifikan korelasi Product
Moment secara praktis, yang tidak perlu
dihitung, tetapi langsung dikonsultasikan pada
r table Product Moment (Tabel.3), dengan taraf
kesalahan 5%, (Sugiyono, 2011).
		Pengujian korelasi Product Moment
r hitung (rh) dan selanjutnya dibandingkan
dengan pengujian signifikan korelasi Product
Moment r tabel (rt). Ketentuannya bila r hitung
lebih kecil dari r tabel, maka Ho diterima dan
Ha ditolak, tetapi sebaliknya bila r hitung lebih
besar dari r tabel (rh > rt) maka Ha diterima
(Sugiyono, 2011).
Keterangan:
Ho = (Tidak ada hubungan)
Ha = (Ada hubungan)
Tabel 2. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi
Koefisien Korelasi (Sugiono, 2011).
No

Interval Koefisien
Korelasi

Tingkat Hubungan

1

0,00 - 0,199

Sangat Rendah

2

0,20 - 0,399

Rendah

3

0.40 - 0,599

Sedang

4

0,60 - 0,799

Kuat

5

0,80 - 1,000

Sangat Kuat

7.		

PEMBAHASAN

		 Debit air limpasan adalah salah satu
faktor alam yang menyebabkan terjadinya
perubahan luas Sungai Tugurara, dari luas
sungai sebesar 28.530 m2 pada tahun 2010,
berubah menjadi lebih besar 42.029 m2 pada
tahun 2011, (Tabel.4). Debit air limpasan (runoff)
terbesar 102,397 (m3/detik) sejak 8 tahun
terakhir, dari tahun 2008-2015, berhubungan
dengan perubahan luas Sungai Tugurara pada
tahun 2011.
		 Tingginya intensitas curah hujan pada
tahun 2011, dapat menyebabkan debit air
limpasan (runoff) terbesar pada tahun 2011, di
Sungai Tugurara telah mengakibatkan bencana

luapan banjir lahar pada kawasan permukiman
di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Tubo,
Kelurahan Akehuda dan Kelurahan Dufa-Dufa.
Luapan banjir lahar yang terjadi pada kawasan
permukiman dengan material berupa bongkah
batuan >4 m, pasir, kerikil dan abu vulkanik
menyebabkan kerusakan pada kawasan
permukiman (Gambar.6).

Gambar 6. Salah satu bangunan rumah rusak berat
			
akibat terkena bongkah batuan >4 m, pada
			
saat luapan banjir lahar tahun 2011-2012,
			
di Kelurahan Tubo.

		 Besarnya debit air limpasan (runoff)
pada kawasan Sungai Tugurara merupakan
hubungan dari tingginya intensitas curah
hujan, yang tidak terinfiltrasi dengan baik dapat
disebabkan oleh faktor berkurangnya daerah
resapan air, kondisi litologi seperti aliran lava
dan kemiringan lereng yang cukup terjal pada
kawasan Sungai Tuguarara (Gambar.7).

Gambar 7. Peta Tutupan Lahan pada DAS Tugurara
			
Gunungapi Gamalama.
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Tabel 3. Nilai-Nilai rt Product Moment (Sugiyono, 2011).
Taraf Signifikan

N

5%

1%

3

0.997

0.999

4

0.95

0.99

5

0.878

6

0.811

7

N

Taraf Signifikan
5%

1%

27

0.381

0.487

28

0.374

0.478

0.958

29

0.367

0.917

30

0.361

0.754

0.874

31

0.355

8

0.707

0.834

32

9

0.666

0.798

33

10

0.632

0.765

34

11

0.602

0.735

35

12

0.576

0.708

13

0.553

0.684

14

0.532

0.661

15

0.514

0.614

16

0.497

17

0.482

18

N

Taraf Signifikan
5%

1%

55

0.266

0.345

60

0.254

0.33

0.47

65

0.244

0.317

0.463

70

0.235

0.306

0.456

75

0.227

0.296

0.349

0.449

80

0.22

0.286

0.344

0.442

85

0.213

0.278

0.339

0.436

90

0.207

0.27

0.334

0.0.430

95

0.202

0.263

36

0.329

0.424

100

0.195

0.256

37

0.325

0.418

125

0.176

0.23

38

0.32

0.413

150

0.159

0.21

39

0.316

0.408

175

0.148

0.184

0.623

40

0.312

0.403

200

0.138

0.181

0.606

41

0.308

0.398

300

0.113

0.148

0.468

0.59

42

0.304

0.393

400

0.098

0.128

19

0.456

0.575

43

0.301

0.389

500

0.088

0.115

20

0.444

0.561

44

0.297

0.384

600

0.08

0.105

21

0.433

0.549

45

0.294

0.38

700

0.074

0.097

22

0.423

0.537

46

0.291

0.376

800

0.07

0.091

23

0.413

0.526

47

0.288

0.372

900

0.065

0.086

24

0.404

0.515

48

0.284

0.368

1000

0.062

0.081

25

0.396

0.505

49

0.281

0.364

26

0.388

0.496

50

0.279

0.361

Tabel 4. Debit Air Limpasan dan Luas Sungai Tugurara Tahun 2008-2015.
No

Tahun

Debit Air Limpasan (m3/detik)

Luas Sungai (m2)

1

Thn 2008

75,623

23.651

2

Thn 2009

82,275

29.505

3

Thn 2010

83,918

28.530

4

Thn 2011

102,397

42.029

5

Thn 2012

82,795

55.203

6

Thn 2013

86,750

55.800

7

Thn 2014

70,429

56.024

Thn 2015

8

128

36,589

56.282

Minimum

36,589

23.651

Maksimum

102,397

56.282

Rata-Rata

77,597

43.378
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		 Berkurangnya daerah resapan air pada
kawasan hulu Sungai Tugurara disebabkan
semakin berkurangnya vegetasi karena
adanya penggunaan lahan pada kawasan
hutan sebagai lahan perkebunan dan bahkan
saat ini lahan perkebunan mulai terbangunkan
perumahan hunian sebagai kawasan terbangun
yang semakin mengarah ke hulu Sungai
Tugurara (Gambar.8).

Gambar 8. Berkurangnya Daerah Resapan Air Karena
Pengunaan Lahan pada Kawasan Hutan
sebagai Lahan Perkebunan dan Lahan
Perkebunan Saat Ini Mulai Terbangunkan
Perumahan Hunian sebagai Kawasan
Terbangun yang Semakin ke Hulu Sungai.

		Kawasan Sungai Tugurara selain
terendapkan aliran lahar muda yang terjadi
pada tahun 1840, 1897 dan 1907, dapat pula
terendapkan aliran lava andesit basal sebagai
litologi yang berwarna abu-abu gelap, struktur
masif dan berlubang bekas keluarnya gas yang
tidak saling berhubungan serta bentuk agak
melingkar dan agak menyudut terendapkan
mulai dari hulu Sungai Tugurara sampai ke
kawasan permukiman yang terjadi pada tahun
1907 (Bronto,dkk, 1982 dan Bronto, 2013).
Dengan demikian litologi tersebut dapat bersifat
tidak meluluskan air untuk terjadinya infiltrasi
(Gambar.9).
		 Kawasan Sungai Tugurara memiliki
kemiringan lereng yang cukup terjal >45%
pada hulu sungai hingga ke puncak gunungapi
Gamalama dan kemiringan lereng landai pada
hilir sungai 0-8% dpl, dapat menyebabkan
tingginya kecepatan aliran air limpasan (runoff),
apabilah terjadi hujan dengan pendeknya
panjang sungai ± 6,5 km, dari muara sungai
sampai ke hulu Sungai Tugurara dan panjang

sungai dari kawasan permukiman ke hulu
Sungai Tugurara saat ini ± 3,5 km, berdasarkan
pengukuran Geographic Information Sistem
(GIS).

Gambar 9. Aliran Lava Andesit Basal Terendapkan
Mulai dari Puncak Gunungapi Gamalama
sampai ke Kawasan Permukiman pada
Tahun 1907.

		Kondisi Sungai Tugurara dengan
beberapa faktor tersebut, apabila terjadi
intensitas curah hujan tinggi maka dapat juga
menyebabkan besarnya debit air limpasan
(runoff), seperti yang terjadi pada tahun 2011.
Perubahan luas Sungai Tugurara terjadi karena
besarnya debit air limpasan dapat menggerus
batuan pada dinding sungai yang tidak kompak
dan dapat mengakibatkan terjadinya longsoran
di sepanjang dinding sungai dengan kemiringan
rata-rata 780 terutama di bagian hulu sungai.
Besarnya debit air limpasan dapat membawa
material di sepanjang sungai dari ukuran
pasir, kerikil hingga bongkah dan meluap pada
kawasan permukiman sebagai bencana banjir
lahar pada tahun 2011-2012.
		Debit
air
limpasan
berhubungan
dengan perubahan luas Sungai Tugurara,
dapat dilakukan pengujian atau verifikasi
menggunakan uji korelasi Product Moment
untuk melihat ada tidaknya hubungan antara
variabel debit air limpasan dengan variabel
perubahan luas Sungai Tugurara. (Tabel.5)
(Gambar.10).
		Hasil korelasi Product Moment r hitung
(rh) selanjutnya dapat diketahui hubungan
signifikannya dengan melakukan pengujian
signifikan korelasi Product Moment, akan
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Tabel 5. Debit Korelasi Product Moment (rh) Debit Air Limpasan dan Luas Sungai Tugurara
		
Tahun 2008-2011.
No

x

y

(x-X)
(x)

(y-Y)
(y)

1

75,623

23.651

-10,430

2

82,275

29.505

-3,778

3

83,918

28.530

4

102,397

42.029

∑

344,213

123.715

R

86,053

30.929

(x2)

(y2)

(yx)

-7.278

108,7901151

52.965.645,06

75.908,75194

-1.424

14,27517306

2.027.064,063

5.379,283438

-2,135

-2.399

4,559292563

5.754.001,563

5.121,930938

16,344

11.100

267,1181641

123.215.550,1

181.419,7109

394,743

183.962.261,8

267.829,677

Gambar 10. Grafik Korelasi Debit Air Limpasan dengan
Perubahan Luas Sungai Tugurara.

tetapi pengujian signifikan tidak perlu dilakukan
perhitungan melainkan membandingkan r
hitung dengan nilai r tabel Product Moment
(Tabel.3) dengan taraf kesalahan 5%.
		 Ketentuannya bila r hitung lebih kecil
dari r tabel, maka Ho diterima, dan Ha ditolak.
Tetapi sebaliknya bila r hitung lebih besar dari r
tabel (rh > rt) maka Ha diterima.
		 Berdasarkan pengujian korelasi Product
Moment diketahui bahwa debit air limpasan
berhubungan dengan perubahan luas Sungai
Tugurara, dengan adanya nilai koefisien
korelasi positif yang sangat kuat sebesar r =
0.994. Hasil r hitung diuji signifikannya dengan
membandingkan nilai r tabel n = 4 dengan taraf
kesalahan 5% maka nilai rt = 0.950. Dengan
demikian nilai r hitung lebih besar dari r tabel (rh
> rt), maka Ha diterima dan Ho ditolak, artinya
hubungan tersebut signifikan dan koefisien
dapat diberlakukan pada populasi sampel yang
diambil.
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8.		 KESIMPULAN
		 Debit air limpasan berhubungan dengan
perubahan luas Sungai Tugurara. Perubahan
luas Sungai Tugurara menjadi lebih besar
dikarenakan besarnya debit air limpasan
yang mampu menggerus batuan pada dinding
sungai dan menyebabkan longsoran dinding
sungai serta membawa material di sepanjang
sungai sebagai bencana luapan banjir lahar
pada kawasan permukiman di tiga kelurahan
yaitu, Kelurahan Tubo, Kelurahan Akehuda
dan Kelurahan Dufa-Dufa pada tahun 2011.
Dengan demikian perubahan luas Sungai
Tugurara, terjadi sangat signifikan. Hasil uji
korelasi Product Moment diketahui bahwa debit
air limpasan (runoff) berhubungan dengan
perubahan luas Sungai Tugurara, dengan
adanya nilai koefisien korelasi sangat kuat
sebesar 0.994 dan signifikan adanya nilai r
hitung (rh > rt) r tabel sebesar 0.950, maka Ha
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diterima dan nilai koefisien dapat diberlakukan
pada populasi sampel diambil.
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MANAJEMEN EVAKUASI DIFABEL UNTUK BENCANA ERUPSI MERAPI
(STUDI PADA DESA TANGGUH BENCANA KEPUH HARJO CANGKRINGAN SLEMAN)
Alfianto Hanafiah
Magister Manajemen Bencana UGM 2013, Yogyakarta
E-mail: alfiantohanafiah@gmail.com
Abstract
		 Kepuharjo is a village in Disaster-Prone Regions III Merapi and people with disabilities
are significantly more complex than the normal person. The purpose of this study to analyzed
the inclusion of management evacuation strategies in the people with disabilities Kepuharjo
Cangkringan village. Study collect primary data and secondary data. The sampling technique using
census. The importance of people with disabilities participation in the management evacuation to
assess and formulate a strategy of the evacuation in ccordance with the kind of and needs difabel.
The needs of different in every people with disabilities requires treatment and policy evacuation
also different so that it takes input and enggagment difabel directly to map the needs of them.
People with disabilities significantly will benefit from the access managemen, help and the system
evacuation so that will get the ability to improve their capacity in disaster risk reduction.
Keywords: Disabilities, policy and management evacuation.
1.		

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

		 Indeks risiko bencana erupsi Gunungapi
Merapi tinggi dikarenakan rutinnya periode
letusan (BNPB, 2012), Gunungapi Merapi
merupakan Gunungapi yang sangat aktif
dengan periode letusan yang pendek (antara
2-7 tahun sekali). Terakhir Gunungapi Merapi
meletus pada tahun 2010 dan tercatat sebagai
salah satu letusan terbesar yang pernah terjadi
yang mengakibatkan beberapa kerusakan
lingkungan, hilangnya pemukiman, harta benda
(material) dan 205 korban jiwa. Kawasan
lereng Gunungapi Merapi di Kabupaten
Sleman merupakan wilayah yang sangat rawan
terhadap ancaman bencana erupsi Merapi. Hal
tersebut dikarenakan sejak erupsi tahun 2010
terjadi perubahan geomorfologis dan kubah lava
hilang mengakibatkan retakan kawah puncak
Gunungapi Merapi mengarah ke selatan. Jika
karakteristik letusan sama seperti tahun 2010
kemungkinan besar letusan mengarah ke
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wilayah Cangkringan yang berada di lereng
selatan Gunungapi Merapi.
		 Masyarakat yang saat ini masih
menempati kawasan rawan bencana di
Kecamatan Cangkringan harus diberikan
pembekalan Pengurangan Risiko Bencana
(PRB) erupsi Gunungapi Merapi (Apriyanto,
2013). PRB dilaksanakan untuk penguatan
kapasitas dan pengurangan kerentanan
masyarakat sehingga bisa meminimalisir
pengaruh atau dampak negatif dari terjadinya
bencana. Kegiatan PRB dilakukan secara
sistematis untuk pengaturan dan menganalisa
faktor-faktor risiko bencana termasuk dengan
cara pengurangan dampak bahaya, penurunan
kerentanan masyarakat, pengaturan lahan dan
lingkungan, serta kesiapsiagaan masyarakat
menghadapi
erupsi
Gunungapi
Merapi
(UNISDR, 2009).
		 Pada pasal 55 ayat 1 dan 2, UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2007 mengenai Penanggulangan Bencana,
difabel (kelompok rentan) mendapat hak
berupa perhatian dan perlakuan khusus serta
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menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan
bencana. Peraturan tersebut tidak memuat
keterangan dan penjelasan lebih rinci
bagaimana upaya penanganan difabel dalam
pengelolaan bencana. Difabel seharusnya
diperlakukan khusus dikarenakan keterbatasan
dan kebutuhannya karena difabel tidak dapat
diperlakukan sama dengan kelompok rentan
lainnya.
		 UU RI Nomor 24 tahun 2007 menyebutkan
bahwa salah satu prinsip penanggulangan
bencana
adalah
nondiskriminatif
dan
memberikan prioritas perlindungan terhadap
kelompok rentan, termasuk penyandang difabel.
Pelibatan difabel dalam upaya pengurangan
risiko bencana didorong pemikiran bahwa
difabel menghadapi kesulitan yang lebih besar
pada saat situasi darurat bencana, kesulitan
ini akan meningkat jika kebutuhan khususnya
tidak terpenuhi. Difabel sudah saatnya tidak
hanya dipandang sebagai penerima manfaat,
namun juga aktor yang terlibat langsung dalam
program (Probosiwi, 2013).
		 Difabel di Desa Kepuharjo mempunyai
jenis
dan
kebutuhan
beragam
yang
membutuhkan berbagai program atau strategi
pengelolaan bencana yang berbeda dengan
masyarakat
umum
normal.
Diperlukan
penguatan kapasitas dan penurunan kerentanan
(Cutter, et al., 2003) untuk pengurangan risiko
bencana erupsi Gunungapi Merapi. Difabel di
Desa Kepuharjo menjadi salah satu pihak yang
paling berisiko pada saat terjadi bencana erupsi
Gunungapi Merapi karena kerentanan mereka,
namun kenyataan yang terjadi selama ini,
mereka yang difabel cenderung dipinggirkan
dalam perumusan kebijakan dan kegiatan
penanggulangan bencana.
		 Difabel dengan kebutuhan khusus
yang dimiliki karena kekurangan dan
keterbatasan fisik, dianggap menghilangkan
kemampuan dalam berpartisipasi dalam proses
penanggulangan bencana. Seringkali mereka
tidak dilibatkan dalam proses perumusan
dan pelaksanaan kebijakan (Barbote, 2002).
Pentingnya pelibatan penyandang difabel
dalam penanggulangan bencana khususnya
pada manajemen evakuasi untuk menilai
dan merumuskan strategi evakuasi yang
Manajemen Evakuasi Difabel ... (Alfianto Hanafiah)

sesuai dengan jenis dan kebutuhan difabel.
Kebutuhan yang berbeda untuk tiap jenis difabel
membutuhkan penanganan dan kebijakan
evakuasi yang berbeda pula dalam manajemen
kesiapsiagaan bencana sehingga dibutuhkan
masukan dan keterlibatan difabel langsung
untuk memetakan kebutuhan mereka.
1.2.

Tujuan Penelitian

		 Penelitian ini berusaha memberikan
kontribusi pengetahuan dengan menganalisis
mengenai strategi manajemen evakuasi
inklusi difabel di Desa Kepuharjo Kecamatan
Cangkringan, oleh karena itu perlu ada sistem
atau kegiatan manajemen evakuasi bencana
yang inklusi difabel. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman
dan masukan bagi peneliti dan masyarakat
dalam
kegiatan
manajemen
evakuasi
inklusi difabel dan bagaimana meminimalisir
kendala/hambatan,
strategi
pemecahan
masalah dan pembuatan kegiatan yang bisa
mengakomodasi kebutuhan para difabel dalam
manajemen evakuasi sehingga bisa menjadi
faktor peningkatan kapasitas dan penurunan
kerentanan
dalam
menghadapi
erupsi
Gunungapi Merapi.
2.		

METODE PENELITIAN

		Penelitian
untuk
menganalisis
manajemen evakuasi bencana bagi kelompok
difabel menggunakan metode kualitatif. Metode
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang diamati (Moleong, 2005). Menurut Denzin
dan Lincoln (2009) penelitian kualitatif adalah
sebagai kajian yang memiliki perhatian dengan
beragam metode, yang mencakup pendekatan
interpretatif dan naturalistik terhadap subjeknya.
2.1.

Waktu dan Lokasi Penelitian

		 Penelitian ini dilakukan di Desa
Kepuharjo Kecamatan Cangkringan Kabupaten
Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
pada bulan Oktober 2015 sampai Februari
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2016. Dipilihnya wilayah tersebut berdasarkan
observasi awal, kejadian bencana erupsi
Gunungapi Merapi tahun 2010 berdampak
langsung pada daerah tersebut yang berada
pada Kawasan Rawan Bencana 3 dan daerah
tersebut merupakan desa tangguh bencana
yang memiliki 30 lebih penduduk yang difabel.
2.2.

Penentuan Informan

		 Penentuan informan dalam penelitian ini
menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik
penentuan sampel informan dan responden bila
semua anggota populasi digunakan sebagai
sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah
populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang atau
penelitian yang ingin membuat generalisasi
dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain
sampel jenuh adalah sensus, dimana semua
anggota populasi dijadikan sampel. Informan
dan responden penelitian pengurangan
risiko bencana erupsi Gunungapi Merapi
inklusi difabel di Desa Kepuharjo Kecamatan
Cangkringan menggunakan sensus semua
difabel yang berjumlah 33 orang dan beberapa
pihak terkait yang akan dijadikan informan
sebagai pendukung data yang diperoleh.
2.3. Sumber dan Teknik Pengumpulan
		Data
		 Sumber data utama dalam penelitian
kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan (sekunder)
seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2005).
Maka sumber data dalam penelitian ini antara
lain:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer penelitian ini berupa
data wawancara untuk mengetahui
tingkat risiko bencana kelompok difabel
berupa kata-kata, pengamatan tindakan
orang-orang dan wawancara dengan
pelaksana kegiatan, kelompok sasaran
dan lembaga/organisasi terkait difabel.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder merupakan
sumber tidak langsung yang mampu
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memberikan tambahan serta penguatan
terhadap data penelitian. Sumber data
tertulis ini diperoleh melalui dokumentasi
terhadap kondisi lingkungan masyarakat
dan kegiatan PRB yang telah dilakukan.
Studi kepustakaan dari media cetak,
internet ataupun media massa lainnya.
Selain itu dapat juga diperoleh melalui
buku-buku, jurnal kebencanaan dan
jurnal difabel, serta sumber lain yang
relevan dengan penelitian manajemen
evakuasi inklusi difabel.
c. Pengamatan atau observasi
Observasi adalah pengamatan secara
langsung terhadap fenomena yang akan
dikaji oleh peneliti di tempat yang akan
dijadikan obyek penelitian (Moleong,
2010). Dalam penelitian ini, observasi
digunakan untuk mengambil data
tentang manajemen evakuasi bencana
erupsi Gunungapi Merapi inklusi difabel.
Hal-hal yang diamati/diobservasi oleh
peneliti adalah kegiatan kebencanaan
(PRB) inklusi difabel dan kegiatan seharihari difabel atau keluarganya untuk
berpartisipasi dalam kesiapsiagaan
menghadapi bencana.
d. Wawancara (Interview)
Wawancara merupakan percakapan
dengan maksud tertentu, percakapan
tersebut dilakukan oleh dua pihak,
yaitu
pewawancara
(interviewer)
yang mengajukan pertanyaan dan
terwawancara
(interviewer)
yang
memberikan jawaban atas pertanyaan
itu (Moleong, 2010). Teknik wawancara
digunakan untuk menggali informasi
yang berkaitan dengan manajemen
evakuasi bencana erupsi Gunungapi
Merapi inklusi difabel.
e. Dokumentasi
Dokumentasi dilakukan dengan cara
mengkaji sumber-sumber tertulis yang
berkaitan dengan pokok bahasan
permasalahan, dokumentasi digunakan
untuk mengambil data dan informasi
(Moleong, 2010). Adapun sumber
dokumen yang peneliti gunakan dalam
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penelitian ini adalah dokumen PRB
(Rencana Kontijensi Kepuharjo), UU
Nomor 24 Tahun 2007, Perka BNPB
Nomor 2 Tahun 2012, buku-buku, jurnal,
makalah, dan data-data serta dokumen
mengenai program atau kegiatan
pengurangan risiko bencana erupsi
Gunungapi Merapi inklusi difabel.
3.		

PEMBAHASAN

3.1.

Pentingnya Manajemen evakuasi

		 Fase evakuasi difabel merupakan salah
satu fase yang penting dalam kejadian bencana
erupsi Merapi untuk memastikan keselamatan
difabel dari daerah yang terancam bencana ke
tempat barak pengungsian yang aman (Oknaini,
2014). Pada erupsi 2010, Pelaksanaan
evakuasi massal warga dari lereng merapi
tidak memperhitungkan kebutuhan khusus
difabel dan petugas evakuasi tidak pernah
mendapatkan pelatihan bagaimana melakukan
evakuasi ke difabel. Hambatan evakuasi para
penyandang cacat juga timbul dari tidak dapat
diaksesnya sarana dan transportasi. Beberapa
orang mungkin tergantung pada pengasuh
dan anggota keluarga, yang mereka sendiri
mungkin terluka, tidak dapat secara fisik
membantu difabel mengungsi (Fred Smith, et
al., 20.12).
		 Sangat penting untuk memberikan
pelatihan
evakuasi
kepada
keluarga/
pendamping utama difabel dan petugas
evakuasi untuk membantu mengevakuasi
difabel ke tempat pengungsian yang aman
(Fox, et al,. 2007). Keluarga/pendamping
utama difabel dan petugas evakuasi harus peka
dan memahami kebutuhan khusus yang ada.
Proses evakuasi biasanya berlangsung cepat
dan sering dilakukan dalam keadaan panik dan
kacau dimana petugas harus mengevakuasi
banyak warga sehingga difabel diperlakukan
sama dengan warga yang normal. Pada 2014,
BPBD Sleman bekerjasama dengan ASB
Indonesia melakukan pelatihan evakuasi bagi
petugas evakuasi dan keluarga/pendamping
utama difabel di Desa tangguh bencana
Kepuharjo.
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		 Difabel, keluarganya dan petugas
kebencanaan
Kepuharjo
mendapatkan
pelatihan bagaimana cara melindungi diri
saat gempa, angin puting beliung maupun
bagaimana berlindung serta mengamankan diri
dari erupsi Merapi. Cara mengevakuasi difabel
juga diajari menggunakan berbagai teknik yang
mungkin sebelumnya belum banyak diketahui
keluarga difabel atau petugas kebencanan.
3.2.

Teknik Evakuasi difabel

		 Beberapa teknik dan petunjuk evakuasi
serta penyelamatan untuk difabel yang pernah
diajarkan oleh ASB Indonesia adalah:
1. Memapah atau menggendong dapat
membantu mereka bergerak lebih cepat
jika difabel memakai kruk atau alat bantu
mobilitas lainnya .
2. Ketika membantu difabel naik/turun
dari kursi roda, jangan menarik lengan,
tungkai atau menekan anggota badan
difabel karena hal tersebut dapat
mengakibatkan cidera, kejang-kejang
atau mengganggu pernafasan, jika
difabel mengalami berbagai kesulitan,
gunakanlah tandu/kursi untuk membawa
mereka.
3. Teknik transfer orang
a. Teknik transfer satu orang:
		 Teknik transfer ini digunakan untuk
difabel yang kakinya masih dapat
menahan beban namun tidak bisa
bergerak tanpa bantuan.
1) Untuk teknik transfer satu orang,
difabel harus menapakkan kakinya di
lantai, badan condong ke depan dan
kedua tangan melingkari punggung
atas orang yang membantunya.
2) Orang yang membantu berdiri dengan
posisi kaki dan lutut di luar kaki atau
lutut difabel, tangan di bawah pantat
difabel.
3) Ketika posisi difabel sudah cukup
tinggi, orang yang membantu akan
membalikannya ke tempat yang baru
dan pelan-pelan mengembalikannya
ke posisi duduk.
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b. Teknik transfer 2 orang:
1) Pada transfer 2 orang, satu orang
akan menahan anggota badan bagian
atas sementara yang lain menahan
anggota badan bawah.
2) Orang yang di belakang menyelipkan
tangan ke bawah ketiak difabel dan
memegang pergelangan tangan yang
sebaliknya. Orang yang memegang
kaki menahan korban di bawah lutut
dan pergelangan kaki difabel.
c. Teknik transfer 3 orang:
1) Teknik transfer 3 orang: satu orang
menahan kepala dan bagian atas
badan, satu orang menahan daerah
pinggul, dan satu orang menahan
kaki.
2) 3 orang ini akan mengangkat difabel
tersebut
bersama-sama secara
serempak. Teknik transfer satu dan
dua orang dapat digunakan untuk
kasus difabel yang tidak terlalu berat.
Teknik khusus diperlukan untuk
memindahkan difabel berat bisa
menggunakan tandu atau ambulans.
		 Adanya pelatihan teknik evakuasi difabel
tersebut maka pendamping (keluarga) difabel,
tetangga dan petugas desa dapat memiliki
kemampuan untuk melaksanakan evakuasi
difabel dengan benar dan aman sehingga tidak
sembarangan mengangkat, memindahkan atau
membahayakan keselamatan difabel.
3.3. Kondisi Infrastruktur Evakuasi
		 Kesuksesan evakuasi dipengaruhi juga
oleh infrastruktur dan transportasi yang tersedia/
dimiliki masyarakat. Infrastruktur jalan akan
mempengaruhi bagaimana kelancaran evakuasi
difabel dari rumah ke tempat pengungsian yang
aman. Pada Negara Amerika dan negara maju
lainnya, Infrastruktur jalan yang bagus dan
sarana penunjang seperti alat evakuasi yang
sudah saling terintegrasi (Cutter, 2003).
		Berbeda
halnya
dengan
kondisi
infrastruktur jalan di Desa Kepuharjo banyak
yang rusak dan tidak terintegrasinya alat
evakuasi. Infrastruktur jalan di Desa Kepuharjo
dibagi menjadi tiga: jalan yang rusak dan
136

membahayakan, jalan yang bagus tapi
berpasir atau bergelombang sehingga masih
membahayakan dan jalan yang bagus dan
aman dilalui oleh difabel.
		 Jalan yang rusak dan membahayakan
terdapat di Dusun Kaliadem, Petung sampai
perbatasan dengan Dusun Batur. Kondisi
jalan di daerah tersebut sangat rusak dan
membahayakan orang yang melewatinya. Jalan
tersebut sangat rusak akibat penambangan
pasir Merapi yang dilakukan sehingga jalannya
sudah tidak beraspal, jalan berbatu yang
banyak tertimbun pasir. Jalan yang bagus tapi
membahayakan terdapat di jalur evakuasi
dari hunian tetap (huntap) Pagerjurang yang
melewati wilayah Wukirsari barak pengungsian
Kiyaran. Jalan tersebut lumayan bagus dengan
dicor semen tapi banyak pasir dan lebar jalan
yang hanya 2 meter. Kondisi jalan ini dapat
mengakibatkan kecelakaan jika keadaan
evakuasi yang ramai atau panik.
		 Jalan untuk evakuasi difabel yang bagus
terletak dari Dusun Batur ke arah Pagerjurang
dan Manggong menuju barak pengungsian
Kiyaran. Jalan tersebut masih beraspal bagus
dan memiliki lebar 5 meter sehingga jika
dilakukan evakuasi darurat maka kendaraan
tidak terlalu berhimpitan. Kondisi seperti itu
dapat mengurangi risiko difabel mengalami
kecelakaan dan tidak kesakitan saat di evakuasi.
		 Sarana transportasi atau kendaraan
sangat penting tersedia saat proses evakuasi
difabel. Pemerintah Desa Kepuharjo sudah
mendata kepemilikan motor dan mobil di
wilayahnya yang bisa digunakan untuk
mengevakuasi jika terjadi erupsi Merapi.
Hampir semua keluarga difabel memiliki
kendaraan berupa mobil atau motor yang dapat
digunakan untuk mengevakuasi difabel ke barak
pengungsian. Pemerintah desa bekerjasama
dengan Puskesmas, kepolisian atau rumah sakit
juga menyediakan kendaran berupa mobil dinas
atau ambulan yang bisa digunakan jika keluarga
dan tetangganya tidak memiliki kendaraan untuk
mengevakuasi difabel.
		Kebijakan
untuk
mengakomodasi
kebutuhan difabel perlu dilakukan oleh
pemerintah (Raja, 2013). Kebijakan dan
strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa
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Kepuharjo salah satunya dengan mengurangi
kerentanan rusaknya infrastruktur tersebut
adalah dengan cara melarang truk penambang
pasir melewati wilayah yang memiliki jalur
evakusi bagus, sehingga truk evakuasi
diharuskan ke barat melewati wilayah Desa
Umbulharjo atau ke timur melewati Desa
Glagaharjo. Pelarangan ini berhasil menjaga
jalan tetap bagus dan tidak membahayakan
ketika terjadi evakuasi untuk difabel (kecuali di
Dusun Kaliadem dan Petung).
3.4. Manajemen
		Kepuharjo

Evakuasi

di

Desa

		 Mekanisme evakuasi bagi difabel saat
Merapi memasuki status waspada dapat
membantu difabel mempersiapkan diri lebih
dini. Semua dusun di Desa Kepuharjo sudah
memiliki mekanisme dan pedoman evakuasi
bagi difabel seperti Tabel 1.

Gambar 1. Alur Evakuasi Difabel (Peneliti).

Tabel 1. Tingkat Kesiap siagaan dan Langkah yang Harus Diambil.
No

1

2

Saat dalam status belum siap siaga
Biarkan penyandang cacat memberitahu
mengenai kebutuhan khususnya (misalnya
teknik untuk mengangkut, mengangkat,
memindahkan, kebutuhan alat bantu, dan
obat-obatan yang harus dibawa
Mengevakuasi penyandang cacat ke lokasi
di mana dia bisa mendapatkan kebutuhan
yang mendesak baginya (misal air minum,
makanan, obat-obatan, kamar kecil dan
lain-lain)

No

Saat dalam status siap siaga

1

Terdapat tim yang berdedikasi dan terlatih
untuk menyelamatkan penyandang cacat

2

Terdapat database/daftar penyandang cacat

3

Terdapat sarana evakuasi yang telah
disesuaikan

4

Terdapat perlengkapan yang memadai untuk
menyelamatkan korban dari ancaman bahaya
Evakuasi penyandang cacat ke lokasi
aksesibel yang telah ditentukan sebelumnya

Sumber: ASB Indonesia, 2015.

		 Saat status Merapi sudah siaga
dan peringatan dini erupsi Merapi sudah
dikeluarkan, mekanisme evakuasi bagi difabel
sangat membantu meminimalisir kekacauan
dan kepanikan karena sudah ada pedoman
bagaimana pelaksanaannya sehingga petugas
dan difabel tidak kebingungan saat akan
dievakuasi. Mekanisme tersebut dapat terlihat
pada Gambar 1.
		 Berdasarkan Gambar 1, pada saat
Merapi berstatus siaga maka difabel
diharuskan mengungsi. Kepala desa yang
mendapatkan informasi dari pihak yang
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berwenang kemudian memberikan perintah
kepada masing-masing kepala dusun untuk
melakukan evakuasi dan informasi kepada
tim komunikasi untuk mempersiapkan segala
keperluan evakuasi. Kepala desa memberikan
informasi kepada masyarakat untuk segera
melakukan pengungsian dengan bantuan tim
evakuasi. Tim komunikasi menyiapkan armada
pengungsian dan juga persiapan barak yang
terhubung dengan tim barak dan tim logistik.
		 Dokumen rencana kontijensi erupsi
Merapi dan kegiatan pelatihan PRB disusun
dan dilaksanakan dalam rangka pembentukan
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Desa Tangguh Bencana (Destana) Kepuharjo
tahun 2014. Dokumen tersebut berisi analisis
risiko bencana wilayah Desa kepuharjo dan
bagaimana Standar Operasional Prosedur
(SOP) dalam menghadapi kemungkinan
bencana erupsi Merapi kembali.
		 Tujuan utama dari disusunnya SOP
adalah untuk memberikan kejelasan tugas
dan peran masing-masing satuan organisasi
perangkat desa dalam rangka penanggulangan
bencana (Team, 2013). SOP direncanakan
untuk persiapan menghadapi bencana dan
akan diaktifkan pada saat Merapi dalam
kondisi siaga. Kegiatan Destana tersebut
memuat skenario letusan Merapi jika kembali
mengarah ke selatan seperti Tabel 2.

		 Pengungsian difabel tubuh merupakan
kelompok yang harus segera ditangani dan
sesegera mungkin dievakuasi ke tempat yang
aman, untuk mempercepat evakuasi maka
Kepala Dukuh dibantu petugas RT/RW membuat
data yang valid menggunakan Tabel 3.
B. Skenario Letusan Eksplusif (Skenario
B)
1. Status Normal
2. Status Waspada
		a). Sosialisasi
		 b). Posko desa diaktifkan
		 c). Update data difabel, jalur evakuasi,
			 barak pengungsian dan sarana
			prasarana
3. Status siaga.

Tabel 2. Skenario Letusan Gunungapi Merapi.
No

Skenario

Dusun

Tempat Pengungsian

1.

Efusif
(skenario A)

kopeng jambu Batur

Barak Pengungsian Kepuharjo dan Gedung
KR Huntap Pagerjurang

2.

Eksplosif
(skenario A)

Pagerjurang, Kepuh, Manggong,
Kaliadem, Petung

Barak Pengungsian Kiyaran wukirsari

A. Skenario Letusan Efusif Gunung
Merapi (Skenario A)
1. Status Normal
2. Status Waspada
		a). Sosialisasi
		 b). Posko desa diaktifkan
		 c). Update data difabel, jalur evakuasi,
			 barak pengungsian dan sarana
			Prasarana
3. Status siaga

		 Pengungsian difabel tubuh merupakan
kelompok yang harus segera ditangani dan
sesegera mungkin dievakuasi ke tempat
yang aman, untuk mempercepat evakuasi
maka kepala dukuh dibantu petugas RT/
RW membuat data yang valid menggunakan
Tabel 4.

Tabel 3. Evakuasi Difabel Tubuh Skenario A.
No
1.

2.

3.
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Dusun

Titik kumpul

Jalur evakuasi

Jambu

Halaman masjid huntap
batur

Kopeng

a. Depan balai desa
b. Pertigaan kopeng
c. Halaman masjid kopeng

Kopeng Huntap

Halaman masjid Huntap
batur

Huntap batur – Batur Pagerjurang

batur

a. Pertigaan RT 2
b. Halaman TK
c. Depan posko SKSB

Batur - Pagerjurang

Batur huntap

Barat Jembatan huntap

Huntap batur – Batur Pagerjurang

Lokasi

Barak desa
Kepuharjo dan
gedung KR Huntap
Kopeng – Batur - Pagerjurang Pagerjurang
Jambu -Batur - pagerjurang
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Tabel 4. Skenario Letusan Gunungapi Merapi.
No
1.

Dusun

Titik kumpul

Jalur evakuasi

Jambu

Halaman masjid huntap
batur

Jambu -Batur - pagerjurang

Kopeng

•
•
•

Kopeng – Batur - Pagerjurang

Kopeng Huntap

Halaman masjid Huntap
batur

Huntap batur – Batur Pagerjurang

Batur

a. Pertigaan RT 2
b. Halaman TK
c. Depan posko SKSB

Batur - Pagerjurang

3.

Batur huntap

Barat Jembatan huntap

Huntap batur – Batur Pagerjurang

4.

kaliadem

Gedung serba guna huntap
pagerjurang

Kaliadem-watuadeg-kiyaran

5.

Petung

Masjid eptung huntap
pagerjurang

Pagerjurang – watuadeg kiyaran

Pagerjurang
utara
perempatan

Perempatan pagerjurang

Pagerjurang – geblok –
watuadeg - kiyaran

Pagerjurang
selatan
perempatan

Masjid manggong

Pagerjurang – geblok –
watuadeg - kiyaran

Pagerjurang
timur huntap

Lapangan huntap
pagerjurang

Pagerjurang –watuadeg kiyaran

Kepuh utara
Perempatan

Perempatan pagerjurang

Pagerjurang – geblok –
watuadeg - kiyaran

Kepuh selatan
Perempatan

Masjid manggong

Pagerjurang – geblok –
watuadeg - kiyaran

Kepuh huntap
pagerjurang

Lapangan huntap
pagerjurang

Pagerjurang – geblok –
watuadeg - kiyaran

Manggong

Masjid manggong

Pagerjurang – geblok –
watuadeg - kiyaran

Manggong
huntap

Lapangan huntap
pagerjurang

Pagerjurang – geblok –
watuadeg - kiyaran

2.

6.

7.

8.

Depan balai desa
Pertigaan kopeng
Halaman masjid kopeng

4.		 PENUTUP
4.1.

Kesimpulan

		 Difabel memiliki kerentanan tinggi saat
terjadi erupsi Merapi oleh karena itu diperlukan
kegiatan pengurangan risiko bencana dalam
manajemen kebencanaan desa tangguh
bencana Kepuharjo, Cangkringan, Sleman.
		 PRB dan manajemen evakuasi inklusi
difabel akan membantu difabel dalam
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Lokasi
Barak Kiyaran
Wukirsari

kesiapsiagaan menghadapi erupsi merapi
di masa depan. Mereka secara signifikan
akan mendapatkan keuntungan dari akses
manajemen, bantuan, dan sistem evakuasi.
Kegiatan PRB dan manajemen evakuasi inklusi
difabel di Desa Kepuharjo antara lain:
a. Sosialisasi dan Pelatihan manajemen
evakuasi
kepada
difabel
yang
dilaksanakan di Desa Kepuharjo.
b. Peningkatan
partisipasi
difabel
dalam pelatihan evakuasi dengan
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mempermudah aksesibilitas kegiatan
dan sarana latihan.
c. Pelatihan masyarakat umum untuk
memahami akan aspek kecacatan
seperti cara evakuasi dan pemenuhan
kebutuhan difabel dalam manajemen
kebencanaan.
d. Keterlibatan difabel langsung dalam
pendataan warga difabel membuat data
lebih rinci dan akurat sehingga mudah
mengevakuasi.
e. Manajemen
Kebencanaan
dengan
aspek:
keselamatan,
kemudahan,
kegunaan, kemandirian para difabel.
5.1.

Saran

a. Identifikasi faktor individu dan struktural
difabel dalam konteks bencana secara
lebih lengkap.
b. Diperlukan pelatihan petugas yang
membantu penyandang disabilitas tidak
terpinggirkan dalam kegiatan PRB dan
manajemen evakuasi.
c. Memperkuat
sistem
informasi
berdasarkan
penilaian
kerentanan
dan kapasitas partisipatif difabel yang
rinci dan akurat tentang difabel untuk
memudahkan evakuasi.
d. Mengantisipasi
perbedaan
bahasa
dalam masyarakat. Penggunaan Bahasa
Indonesia dan Bahasa Jawa membantu
difabel memahami dan mengikuti proses
pelatihan evakuasi.
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ANALISIS SPASIAL BENCANA LONGSOR
MENGGUNAKAN DATA FOTO UDARA UAV
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Abstract
		 Spatial data has a very important role in emergency command and disaster management,
both before, during or post disasters. When a disaster occurs, the currently geospatial
information is very needed; where the center of the disaster, the area affected, the volumetric
of the landslide, what facilities are damaged, and determine the location of temporary shelters.
This study examines and analyze the landslide in Banjarnegara 2014 before and after the
landslide using Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) and the UAV aerial photos (Unmanned Aerial
Vehicle). Data before the landslide obtained from RBI, while data after landslide obtained by
performing aerial photography using fixed-wing UAV in December 2014 and August 2015.
These aerial photos processing with photogrammetry to produce digital orthophoto and DEM
(Digital Elevation Model). Orthophoto and DEM data is used to perform geospatial analysis in
both 2D and 3D. 3D analysis obtained from the extraction of DEM elevation map data values
appearance of the earth (RBI) and the UAV Aerial Photo. Analysis was conducted on the four
components ; contouring, terrain profile / cross section, volumetric (cut and fill). Readiness
management of geospatial data and information is necessary to minimize losses and speed
up the process of rehabilitation and reconstruction in the areas affected by the disaster. With
this spatial analysis, the estimated of volume of landslides, mapping the facility affected, and
the manufacture of the soil profile (high landslide, landslide affected area) can be performed
quickly and accurately.
Keywords: Banjarnegara, landslide, spatial analysis.
1.		

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

		 Bencana longsor merupakan salah satu
bencana alam yang sering terjadi di Indonesia,
seperti yang terjadi di Banjarnegara tahun
2014 silam. Sebanyak 150 rumah tertimbun
material tanah dan kurang lebih 105 warga
menjadi korban jiwa dalam bencana tersebut.
Morfologi di bukit Telogolele secara umum
berupa
perbukitan
dengan
kemiringan
landai hingga terjal. Material penyusun
bukit Telogolele adalah endapan vulkanik
tua sehingga solum tanah tebal dan ada
pelapukan dengan kemiringan lereng bukit
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mencapai lebih dari 60 persen dan tidak ada
terasering di bukit tersebut. Tanaman yang
tumbuh adalah tanaman semusim (palawija)
yang ditanam dengan tidak rapat. Kondisi
tersebut menyebabkan daerah Telogolele
merupakan daerah rawan longsor.
		 Pasca bencana longsor, data spasial
menjadi data pertama yang diperlukan
oleh instansi terkait dalam operasi tanggap
darurat. Dengan data/informasi geospasial
ini bisa dipetakan dengan tepat posisi pusat
bencana terjadi, luas area yang terdampak
longsor, fasilitas apa saja yang rusak, hingga
penentuan lokasi hunian sementara yang aman
bagi korban longsor. Data spasial memiliki
peran besar dalam manajemen bencana, baik
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sebelum, pada saat maupun setelah bencanabencana tersebut terjadi. Karena pentingnya
data spasial ini, maka diperlukan analisis
terhadap data ini.
		 Penelitian ini mengkaji dan menganalisis
secara spasial bencana longsor Banjarnegara
sebelum dan sesudah longsor berbasis data
Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan Foto
Udara dengan wahana UAV (Unmanned Aerial
Vehicle). Data sebelum longsor diperoleh dari
data peta RBI, sedangkan data setelah longsor
diperoleh dari akuisisi foto udara dengan
wahana UAV. Tidak banyak sumber data
spasial yang menggambarkan kondisi pasca
longsor di Banjarnegara. Salah satu sumber
data spasial yang ada pasca bencana longsor
Banjarnegara adalah Citra satelit Pliades
yang diakuisisi pada tanggal 16 Desember
2014 oleh LAPAN. Akan tetapi citra ini masih
terdapat kelemahan yaitu adanya awan yang
menutupi sebagian besar area longsor dan
tidak dilengkapi dengan data elevasi (DEM).
1.2.

Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah:
1. Menyediakan
&
mengolah
data
geospasial sebelum dan sesudah
longsor. Data spasial setelah longsor
diperoleh dengan akuisisi secara
langsung menggunakan wahana UAV.
2. Melakukan analisis spasial terhadap
data sebelum dan sesudah longsor
sebagai
dasar
kuantitatif
dalam
penilaian kerusakan dan pemantauan
akibat bencana
1.3.

sensor kimia serta untuk kegiatan Intelligence,
Surveillance, dan Reconnaissance (ISR).
Sistem UAV-based fotogrametri memiliki
kemampuan produksi yang hampir sama
dengan penggunaan citra foto udara standar.
Perbedaannya terletak pada kemampuan
cakupan volume luas wilayah yang terbatas.
Batasan cakupan wilayah sesuai dengan
kemampuan jangkauan sistem kendali jarak
jauhnya yang umumnya < 3 km (Rokhmana,
2009). Penelitian ini menggunakan UAV jenis
fixed wing.

Landasan Teori

1.3.1. UAV (Unmanned Aerial Vehicle)
		UAV
terkadang
disebut
sebagai
“Remotely Piloted Vehicle” atau dengan kata
lain, pesawat terbang tanpa awak. UAV mampu
membawa kamera, sensor, alat komunikasi
dan beberapa peralatan lain yang berfungsi
untuk penginderaan jauh, mencakup sensor
spektrum elektromagnetik, sensor biologis, dan
Analisis Spasial Bencana... (Ruli Andaru, Purnama BS)

Gambar 1. UAV Jenis Fixed Wing.

1.3.2. Instrumentasi
		Udara

Sistem

Pemotretan

		 Sistem pemotretan udara terdiri dari
dua bagian, yaitu sistem pada pesawat RC
dan sistem pada ground station. Sistem pada
pesawat RC antara lain berupa perangkat bantu
navigasi dan perangkat pemotretan udara.
Perangkat sistem UAV dilengkapi dengan
sensor kamera jenis kamera digital pocket.
Kamera yang digunakan pada penelitian ini
adalah jenis SONY RX 100 dengan resolusi 20
MP. Agar foto digital hasil pemotretan memiliki
koordinat maka dipasang perangkat GPS
pada badan pesawat. Posisi/koordinat GPS ini
direkam dalam GPS logger untuk keperluan
sinkronisasi terhadap tiap foto hasil pemotretan.
Instalasi perangkat yang digunakan dalam
pemotretan udara pada pesawat RC bisa dilihat
pada gambar 2.
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Gambar 2. Skema Umum Pesawat RC untuk
Pemotretan Udara.

1.3.3. Ekstraksi DEM
		 Pada penelitian ini, data spasial (DEM
dan orthophoto) setelah longsor diekstrak
secara otomatis dari Foto Udara stereo. Data
foto udara dari wahana UAV dapat diolah
dengan teknik tertentu menjadi data 3D salah
satunya dengan menggunakan metode SFM
(Structure From Motion). Secara sederhana,
SFM merupakan metode strategis yang mampu
memodelkan objek dari citra dua dimensi
menjadi bentuk tiga dimensi. Foto udara yang
diolah dengan teknik SFM (structure from
motion) akan menghasilkan pointclouds/model
3D untuk seluruh obyek yang terekam dalam
foto tersebut. Terdapat empat tahap utama
dalam pembentukan model tiga dimensi pada
SFM. Tahap pertama adalah tahapan untuk
mentukan posisi kamera untuk setiap foto
(alignment photo), sehingga tiap-tiap foto dapat
ditentukan posisi relatifnya. Hasil dari tahap
ini adalah tie pointcloud dan konfigurasi posisi
kamera.
		 Tahap kedua adalah pembentukan dense
pointcloud, yaitu pembentukan titik-titik yang
mewakili bentuk permukaan dari objek. Titiktitik tersebut terbentuk dari piksel yang memiliki
derajat keabuan yang sama dari foto yang

144

bertampalan. Tahap ketiga adalah pembentukan
mesh. Prinsip dasar pembentukan mesh
adalah melakukan pembentukan poligon di
permukaan obyek berdasarkan titik-titik dense
point cloud. Poligon-poligon tersebut pada
umumnya berbentuk segitiga dan segiempat
yang kemudian digabungkan satu sama lain
sehingga membentuk suatu permukaan obyek
yang solid.
		 Tahap keempat adalah pembentukan
tekstur
dari
objek
yang
dimodelkan.
Pembuatan tekstur atau pemberian warna
pada model tiga dimensi diperoleh dari fotofoto yang digunakan dalam pemodelan Hasil
dari dense reconstruction adalah kumpulan
titik-titik secara 3 dimensi atau disebut sebagai
pointcloud yang menggambarkan koordinat x, y
dan z untuk semua obyek yang terekam dalam
foto. Pointcloud inilah yang digunakan untuk
membentuk DEM.
1.3.4. Analisis Spasial
		 Analisis spasial terdiri atas 2 kata “spatial”
dan “analysis”. Spatial menggambarkan
referensi geografis pada suatu peta di mana
terjadi suatu kejadian berdasarkan sistem
referensi pada peta tersebut (Haining, 2004).
Analisis spasial adalah suatu teknik/ metode
sistematis yang memproses nilai sebuah data
dengan mengacu pada sistem koordinasi
geografis. Analisis spasial dapat digunakan
untuk mengevaluasi suatu kejadian/peristiwa
secara perspektif virtual berdasarkan referensi
permukaan bumi. Teknik ini dapat mengekstrak
dan menciptakan informasi baru dari fitur
geografis, mengevaluasi kesesuaian lokasi,
melakukan estimasi dan memprediksi suatu
peristiwa yang berkaitan dengan lokasi
(Kaitsa, 2006). Keuntungan dari penerapan
analisis spasial adalah kemampuan untuk
mendapatkan informasi baru dari data yang
ada, mengeksplorasi lokasi yang tepat,
mengidentifikasi kemungkinan jalur terbaik,
melakukan analisis jarak dan biaya, melakukan
analisis statistik berdasarkan lingkungan lokal,
interpolasi data, dan menggeneralisasi data
(ESRI, 2007).
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2.		 METODOLOGI
2.1.

2.2.1. Pengukuran titik
		Receiver GNSS.

Alat dan Bahan

		Peralatan yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi hardware untuk akusisi
data lapangan dan software untuk pengolahan
dan penyajian informasi:
1. Pesawat UAV jenis Fixed Wing
2. Kamera Canon SONY RX100 sebagai
sensor
3. Global Mapper 11 untuk mengkonversi
format file R12/LT2 DXF menjadi format
KMZ serta untuk registrasi mosaik foto
udara untuk menampilkan data vektor
jalur terbang serta menampilkan posisi
wahana secara real time.
4. Agisoft PhotoScan, untuk ekstraksi
kontur dan pembentukan DEM
2.2.

kontrol

dengan

		Untuk
georeference
dilakukan
pengukuran GCP (premark). Titik ini dipasang
tanda sebelum pelaksanaan pemotretan.
Tanda (premark) dibuat dalam dimensi 1m x 1m
dengan titik tengah diberi tanda warna hitam
untuk memudahkan identifikasi titik pada foto
udara

Cara penelitian

		 Lingkup kegiatan penelitian meliputi 2
kegiatan utama: akuisisi data lapangan dan
pengolahan data (studio). Secara garis besar
tahapan pelaksanaan penelitian disajikan
dalam Gambar 3.
Data Pasca Longsor Akuisisi Ulang

Survey Pendahuluan
- Pre Flight Check
- Perencanaan Jalur

Pemasangan Premark

Pengukuran Titik Kontrol
(Pre Mark) dengan
Receiver GNSS

Gambar 4. Titik Premark untuk GCP.
Data Pasca Longsor Eksisting

Data Sebelum Longsor

Data Foto Udara
UAV
(Akuisisi 19 Des
2014)

Data SRTM
Data Peta RBI

Pemotretan Udara

Gridding

Photogrammetric Processing
- Feature Detection
- Feature Matching
- Bundle Adjustment
- Sparse Reconstruction
- Dense Reconstruction

Photogrammetric Processing
- Feature Detection
- Feature Matching
- Bundle Adjustment
- Sparse Reconstruction
- Dense Reconstruction

Orthopoto & DEM

Orthopoto & DEM

Peta Garis & DEM

Analisis Spasial:
- Contouring
- Terrain Profil/Cross Section
- Slope/Gradien Analisis
- Cut and Fill

Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Penelitian.

Analisis Spasial Bencana... (Ruli Andaru, Purnama BS)
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		 GCP digunakan untuk mengikatkan hasil
foto ke koordinat tanah, titik ini diusahakan
menyebar dan merata pada derah kajian. Untuk
pengukuran koordinat titik ini dilakukan dengan
menggunakan receiver GNSS. Sebanyak 7 titik
GCP diukur menggunakan GNSS receiver.
2.2.2. Pemotretan Udara
		 Pemotretan wilayah longsor dilakukan
pada ketinggian 400-500m. UAV jenis
fixed wing memiliki keterbatasan durasi
penerbangan (± 30 menit) tergantung
kapasitas baterai yang digunakan, sehingga
perlu beberapa kali mendarat untuk pergantian
baterai. Untuk membentuk model 3D ataupun
mozaik foto udara diperlukan foto-foto yang
saling overlapping, sehingga perlu untuk
memperhatikan presentase pertampalan antar
foto. Pengendalian secara penuh pesawat
dalam mengikuti jalur terbang mempunyai
kendala yaitu efek perubahan arah angin dan
suhu di angkasa terhadap perubahan arah
dorongan angin pada pesawat yang sering
terlambat diketahui dan diantisipasi melalui
pengamatan live view video sender ataupun
telemetri GPS navigasi di ground station.

Gambar 5. Jalur Terbang pesawat UAV.

		Pesawat fixed wing yang digunakan pada
penelitian ini sudah memiliki fitur pengendalian
otomatis, sehingga lebih praktis, efisien, dan
akurat dalam mengendalikan posisi pesawat
supaya tetap pada jalur terbang yang sudah
ditentukan. Dalam pelaksanaan pemotretan
perlu diperhatikan kesesuaian arah pergerakan
pesawat terhadap rencana jalur terbang yang
telah dibuat. Selain itu diperoleh foto yang
tajam, tidak kabur dan memenuhi syarat
minimal pertampalan (70%).
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Gambar 6. Pesawat UAV Type Fixed Wing.

2.2.3. Pekerjaan studio
		 Dalam pekerjaan studio ini dilakukan
pengolahan terhadap 3 buah data, yaitu :
1. Data RBI, Citra Bing/Google Earth
sebagai sumber data spasial sebelum
longsor
2. Data Foto udara UAV (akuisisi tanggal
19 Desember 2014) sebagai sumber
data spasial setelah longsor.
3. Data Foto udara UAV (akuisisi akan
dilaksanakan pada 25-26 Agustus 2015)
sebagai sumber data spasial setelah
longsor.
		 Ketiga sumber data ini digunakan
sebagai dasar analisis spasial bencana
longsor Banjarnegara. Tahapan pemrosesan
fotogrametrik dengan SFM dilakukan melalui 3
tahapan yaitu feature detection, feature matching,
dan dense reconstruction. Pemrosesan ini
dilakukan secara otomatis menggunakan
software Agisoft Photoscan Profesional.
3.		

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penelitian ini menghasilkan :
1. Mozaik foto udara UAV area longsor
Banjarnegara. Hasil ini diperoleh dengan
cara menggabungkan beberapa foto
yang saling overlap sehingga menjadi
satu rangkaian foto.
2. Peta Orthophoto resolusi tinggi. Hasil
dari pemotretan adalah image/foto
dengan resolusi hingga 7cm. Hasil peta
foto ini akan menggambarkan kondisi
visual pasca longsor Banjarnegara.
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3. Model 3D dan kontur sebelum dan
sesudah longsor. Model 3D dan kontur
direpresentasikan dalam bentuk peta
situasi. Hasil analisis spasial ; data
kontur, data profil/cross section, data
slope/gradien dan nilai volumetrik tanah
longsor di Banjarnegara.
3.1.

Hasil Pemotretan UAV

		 Pemotretan dilaksanakan selama 2
epoch waktu, yaitu 20-21 Desember 2014
dan 25-26 Agustus 2015. Untuk area seluas
300 Ha dihasilkan kurang lebih 300 buah foto
yang dipotret pada ketinggian terbang 300
m dengan 9 jalur terbang. Total jumlah foto
adalah 642 buah dengan area terpotret seluas
700 Ha. Jarak antar exposure kamera adalah
50 m dengan tinggi terbang 300 m. Hujan dan
kabut menjadi kendala pemotretan di area
bencana longsor Banjarnegara.
3.2.

		 Orthophoto epoch ke 2 diperoleh pada
25-26 Agustus 2015 untuk menunjukkan
beberapa perubahan bentuk dan morfologi
lahan area longsor.

Hasil Orthophoto

		Data
pasca
longsor
diperoleh
dari pengolahan data foto udara secara
fotogrametris. Dari beberapa pasangan
foto bisa dibentuk orthophoto untuk daerah
longsor. Gambar 7 menunjukkan kenampakan
area longsor Banjarnegara (akuisisi 20-21
Desember 2014), sedangkan gambar 8 adalah
visualisasi orthophoto UAV akuisisi 25-26
Agustus 2015.

Gambar 8. Orthophoto Area Longsor Banjarnegara
Akuisisi 25-26 Agustus 2015.

3.3.

Hasil ekstraksi DEM

		 Data yang diolah untuk penyediaan
data DEM adalah data Peta RBI dan Foto
udara UAV. DEM sumber Peta RBI diperoleh
dari proses digitasi garis kontur pada peta
tersebut yang kemudian dilakukan proses
gridding. Untuk data DEM Foto UAV diperoleh
dari proses ekstraksi otomatis dari sumber
foto UAV. Gambar 9 adalah hasil visualisasi
DEM dari ketiga sumber data tersebut.
3.4.

Analisis Spasial

		Analisis spasial difokuskan pada
beberapa aspek, yaitu analisa kemiringan
elevasi bukit yang longsor, volumetrik
longsoran, luasan terdampak longsor, luasan
area yang mengalami perubahan longsor
antara epoch 1 dan epoch 2, dan volumetrik
longsor susulan selama periode epoch 1 dan
epoch 2.

Gambar 7. Orthophoto Area Longsor Banjarnegara
Akuisisi 20-21 Desember 2014.

Analisis Spasial Bencana... (Ruli Andaru, Purnama BS)
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No

Sumber DEM

1.

DEM sumber
Peta RBI
1:25.000

2.

DEM: Sumber
UAV
(epoch 1)

3.

DEM: Sumber
UAV
(epoch 2)

Visualisasi

Gambar

Gambar

Gambar 9. DEM sumber Peta RBI dan Foto UAV.

3.4.1. Analisa Kemiringan Elevasi Bukit
		Longsoran
		 Dari data DEM Foto UAV dilakukan
pembuatan profil melintang dari arah selatanutara bukit longsoran. Puncak tebing ada di
sebelah selatan (bawah) pada gambar 25,
sedangkan longsoran mengarah ke utara
(atas). Jika dilihat dari elevasi pada hasil cross
section ini, elevasi puncak ada di -/+ 1060 m
dan elevasi bawah di 975 m, sehingga tinggi
tebing yang longsor di kisaran 85 m.
		 Jika dilakukan visualisasi data DEM
(peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000
dengan interval kontur 12.5 m) dan data DEM
Foto UAV, dapat dilihat profil bukit sebelum
dan sesudah longsoran, seperti disajikan pada
Gambar 11.
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10.

11.

Section/Profil Area Longsor
Banjarnegara Epoch 1 Sumber
UAV.

Section/Profil
Banjarnegara
Peta RBI.

3.4.2. Analisa Volumetrik
		Longsoran

Area
Longsor
Data UAV dan

dan

Luasan

		 Secara teoritis, untuk menghitung
volume longsoran dibutuhkan data pre
longsor ( original/base surface ) dan
data pasca longsor ( design surface ).
Data yang digunakan berupa DEM
RBI 25.000 dan DEM UAV epoch 1,
kemudian dihitung volumenya. Berikut
hasil hitungan volume dengan metode
cut and fill .

	
  
		
		 Dari hasil hitungan diperoleh volume
longsoran adalah 1,032,791 m3 dengan luasan
area longsoran adalah 74,598 m2.

Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 8, No. 2 Tahun 2017 Hal. 142-150

3.4.3. Analisa Luasan Area yang Mengalami
		 Perubahan Longsor Antara Epoch 1
		 dan Epoch 2
		 Ada 2 epoch data pasca longsoran yang
diperoleh dari penelitian ini yang bersumber
dari pemotretan udara dengan wahana UAV.
Gambar 12 menunjukkan kenampakan data
epoch 1 dan epoch 2. Daerah yang mengalami
perubahan longsor susulan adalah pada arah
selatan (puncak bukit).
Data epoch 1 (20-21
Desember 2014)

Data epoch 1 (25-26
Agustus 2015)

Gambar 12. Daerah Longsor Susulan.

		 Daerah yang mengalami perubahan
morfologi dan bisa dikatakan mengalami
longsor susulan adalah seluas 965.34 m2
ditunjukkan pada gambar 13.

3.4.3. Analisa Volumetrik Longsor Susulan
		 Antara Epoch 1 dan Epoch 2
		 Untuk menghitung volume longsor
susulan dibutuhkan DEM epoch 1 dan DEM
epoch 2. Data yang digunakan berupa DEM
Foto UAV. Berikut hasil hitungan volume
dengan metode cut and fill.
		 Dari hasil hitungan bisa dilihat volume
longsor susulan adalah sebesar 21,817 m3.
4.		 KESIMPULAN
a. Data Foto Udara UAV dapat digunakan
sebagai salah satu sumber informasi
spasial pasca bencana longsor dan
dapat digunakan untuk proses analisis
spasial.
b. Penggunaan data Peta RBI sebagai
data sebelum longsor dan data Foto
UAV sebagai data pasca longsor bisa
digunakan untuk pendekatan hitungan
volumetrik dan analisa spasial lainnya.
c. Pengukuran
multi
epoch
sangat
membantu dalam melakukan analisa
perubahan longsoran. Untuk kasus
longsor Banjarnegara terdapat longsor
susulan di puncak bukit Telogolele,
hal ini didasarkan pada data DEM dan
orthopohoto UAV pada 2 epoch yang
berbeda.
DAFTAR PUSTAKA

		
		 Untuk melihat profil longsor susulan, dan
berapa dimensi/elevasi longsor susulan bisa
dilakukan dengan melakukan profilling terhadap
data DEM epoch 1 dan epoch 2. Warna cyan
adalah profil bukit pada epoch 1 dan warna
merah adalah profil bukit pada epoch 2. Dapat
dilihat bahwa bukit mengalami perubahan
elevasi dan guguran/longsor susulan dengan
ketinggian longsor susulan mencapai 16 m.

Anonim, 2012, “Risk Analysis, Hazard
Assessment, Information Based Of
Warning System And Communities
Awereness
Of
Merapi_RAHASIA
MERAPI”
Andaru, R, 2013, Scanning Obyek Arkeologi 3d
Menggunakan Teknik Automatic Dense
Surface Based Fotogrametri, The 1st
SNTT Annual Convention, Yogyakarta,
Indonesia
Andaru, R, 2015, Low Cost Rapid Mapping
Area Gunung Kelud dengan Wahana
Nir Awak, Laporan penelitian BPPTKG
Yogyakarta, Indonesia

Analisis Spasial Bencana... (Ruli Andaru, Purnama BS)

149

Gambar 13. Luasan Daerah Longsor Susulan.
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Abstract
		 Volcano eruption Kaba danger is most at risk of natural disasters that threaten the safety of
humans in Sumber Urip Selupu Rejang Subdistrict, Rejang Lebong Bengkulu Province. Based on
PMI survey along GRC through consultation with village government agreed on community based
disaster preparedness programme Sumber Urip obtain guidance from PMI and GRC. After the
program ended, the construction was continued by BPBD’s Rejang Lebong, BPBD’S Bengkulu and
BNPB. Confirming the status Sumber Urip Disaster Resilient Village. Fostering Disaster Resilient
Village requires civil-military synergy. This thesis to see how synergy civil-military disaster Resilient
Village in coaching and how community participation.The method used is a qualitative research
method with a case study approach coaching Sumber Urip village disaster resilient. Data collection
technique use in depth interviews, observations and documentationof the actors involved in the
development of disaster resilient village. Data were analyzed using analysis of Miles Huberman,
namely; data reduction, data presentation, and conclusion. Books, modules and internet materials
used are secondary data sources.The results of this study execution of synergy civil-military
training village resilient disasters has been going pretty well, based on indicators of coordination
of vertical agencies with local government, system effective information management, institutional
arrangements are effective, consultation affectively with key stakeholders, management logistic,
and governance as well as on indicators of community participation.
Keywords: Civil-miilitary synergy, disaster resilient village coaching.
1.		

PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang

		 Bencana merupakan suatu peristiwa
atau kejadian di luar kenormalan yang merusak
atau menggangu kehidupan manusia sehingga
menimbulkan dampak kerugian atau korban
yang
melebihi
kemampuan
masyarakat
setempat untuk menanggulangi dengan hanya
menggunakan sumber daya sendiri. Tren

bencana yang terjadi di dunia dapat dijelaskan
bahwa
bencana
menyebabkan
jumlah
total orang yang terkena dampak bencana
meningkat. Semakin maju sebuah zaman maka
semakin mahal sebuah bencana. Negara miskin
dan orang-orang miskin merupakan korban
dengan dampak terbesar. Jumlah bencanapun
setiap tahun semakin meningkat. Berdasarkan
pemetaan BNPB, terdapat sekitar 4 juta jiwa
yang terpapar oleh bahaya tsunami yang
terdapat di 233 Kabupaten/Kota, sementara
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itu bencana gempa mengancam lebih dari 200
juta jiwa. Potensi bencana lainnya seperti banjir
sekitar 60 juta jiwa terpapar, kekeringan 226 jiwa,
angin puting beliung 116 juta jiwa, kebakaran
lahan hutan 50 juta jiwa, tanah longsor 230 juta
jiwa dan gunungapi 4 juta jiwa. Menurut catatan
para ahli vulkanologi, di Indonesia terdapat
tidak kurang dari 400 gunung api yang sudah
tidak aktif atau dalam fase istirahat. Persebaran
gunung api di Indonesia membentuk busur yang
sejajar dengan palung dasar samudera yang
merupakan tempat-tempat dimana lempeng
litosfer saling bertemu, menukik dan menyusup.
Meningkatkan kapasitas dan ketangguhan
masyarakat terhadap risiko bahaya alam serta
hidup harmonis dan beradaptasi dengan alam,
selain itu juga menerapkan kebijakan-kebijakan
politis adalah upaya untuk mengurangi dampak
bencana alam. Dampak ini yang mesti diperkecil
dengan memperkecil kerentanan. Untuk
meningkatkan upaya tersebut harus dengan
kerjasama seluruh pihak, tidak hanya fokus pada
pemerintah, namun juga semua unsur yang ada.
Dukungan kebijakan politis juga berpengaruh
besar dalam upaya ini. Kebijakan pemerintah
dapat mendukung kuat ataupun melemahkan
dalam konteks mitigasi bencana.
		 Peningkatan kapasitas dan ketangguhan
masyarakat ini harus disertai dengan peningkatan
kerjasama maupun sinergitas oleh sipil maupun
militer. Sinergitas ini untuk memperkuat
keamanan dan pertahanan. Negara-negara
yang mengembangkan suatu pola hubungan
sipil militer yang seimbang memiliki keuntungan
yang besar dalam mendapatkan keamanan.
Peran militer/TNI dalam penanggulangan
bencana dilandasi oleh Undang- Undang Nomor
3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pasal
10 ayat 3 menyatakan bahwa TNI bertugas
melaksanakan kebijakan pertahanan negara.
Di dalam butir (c) disebutkan melaksanakan
operasi militer selain perang, antara lain
berupa bantuan kemanusiaan, perbantuan
kepada Polri dalam kamtibmas, bantuan
kepada pemerintahan sipil, pengamanan
pelayaran dan penerbangan, bantuan Search
and Rescue (SAR) serta penanggulangan
bencana alam. Operasi militer selain perang
dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau
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peraturan
perundang-undangan.
Berbagai
tugas perbantuan ini tentu saja hanya bersifat
sementara dan apabila diminta. Kedudukan
TNI dalam tugas perbantuan tersebut berada
di bawah kendali otoritas sipil (instansi yang
dibantu). Pelaksanaan tugas tentu saja akan
dipengaruhi oleh hubungan antara TNI sebagai
militer dan aparat pemerintah sebagai otoritas
sipil.
		 Kerjasama untuk membina sekolah siaga
bencana yang sudah dilakukan oleh Palang
Merah Indonesia dengan Germany Red Cross
(Palang Merah Jerman) yang merupakan
project pilot untuk pembinaan sekolah siaga
bencana berbasis masyarakat. Program ini
merupakan pembinaan berlanjut selama 20
tahun. Pembinaan yang dilakukan oleh Palang
Merah Jerman ini telah berlangsung 4 tahun
yaitu dari 2008-2012. Evaluasi capaian ini sudah
dilakukan pada tahun 2012, selanjutnya program
ini dilanjutkan oleh Palang Merah Indonesia dan
BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Sebanyak
250 desa/kelurahan di Provinsi Bengkulu
akan disiapkan untuk menjadi Desa Tangguh
Bencana. Demikian ungkap Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Provinsi Bengkulu Kolendri, Rabu (11/9).
“30 desa sudah ditangani oleh PCI, USAID
dan Kabahill Centre. 120 desa berikutnya
akan difasilitasi melalui Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sisanya
100 desa akan coba kita fasilitasi lewat BPBD
sendiri. Target kami keseluruhan desa ini bisa
menjadi Desa Tangguh Bencana,” ujar Kolendri
usai penandatanganan kesepakatan kerjasama
antara Pemprov Bengkulu-USAID, PCI dan
Kabahill Centre tentang Climate Adaption and
Disaster Resilience-Cadre (Adaptasi Perubahan
Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana),
kemarin. Desa Tangguh Sumber Urip Bencana
Gunung Berapi Kaba di Kecamatan Selupu
Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi
Bengkulu merupakan Desa Tangguh Bencana
proyek kerjasama Palang Merah Indonesia dan
Germany Red Cross (Palang Merah Jerman)
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Rejang
Lebong melibatkan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan KODIM 0409/Rejang
Lebong. Desa tangguh ini sudah menjalankan
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programnya untuk mencapai masyarakat yang
tangguh bencana. Penyelenggaraan Desa
Tangguh ini membutuhkan pembinaan yang
intensif dari pemerintah dan jajarannya karena
mengingat Desa Sumber Urip adalah termasuk
desa pertanian yang subur dan merupakan
sentra pertanian sayur yang merupakan wilayah
salah satu wilayah penghasil pangan. Perhatian
dari pemerintah maupun unsur militer lainnya
dibutuhkan untuk mengetahui sinergitas sipil
militer dan melihat pola sinergi yang terjadi.
Adanya Undang-Undang Penanggulangan
Bencana No 24 Tahun 2007 Tentang
Penanggulangan Bencana dan UndangUndang No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
Negara mengamanatkan perhatian peran TNI
dalam penanggulangan bencana. Pelibatan
TNI dalam hal ini tidak semudah seperti apa
yang sudah tertulis, karena implementasi di
lapangan memerlukan sebuah mekanisme kerja
yang menjadi pedoman atau prosedur dalam
pelaksanaan kegiatan di lapangan. Prosedur
tersebut akan menuntun sipil dan militer dalam
menjalankan kewajiban dan tugasnya dalam
penanggulangan bencana. Institusi sipil dan
militer bekerjasama dalam hubungannya
dengan tujuan melayani masyarakat. Penelitian
desa tangguh bencana di Kecamatan Selupu
Rejang Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan
karena proyek Desa Tangguh Bencana ini sudah
berjalan 4 yaitu dari tahun 2008-2012. Evaluasi
capaian ini sudah dilakukan pada tahun 2012.
1.2.

Tujuan Penelitian

		 Penting untuk mengetahui kemajuan
program untuk melihat kinerja Pemerintah.
Program yang sudah berlangsung ini, untuk
mengetahui kondisi masyarakat semakin siap
menghadapi risiko bencana. Selain itu, untuk
melihat sistem mekanisme sipil-militer sudah
berjalan baik atau belum. Adapun tujuan
penelitian ini yakni:
1. Mengetahui sinergitas sipil-militer untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik
dalam pelaksanaan pembinaan desa
tangguh bencana di Kecamatan Selupu
Rejang Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu

2. Menguraikan dan menjelaskan partisipasi
masyarakat dalam membangun Desa
Tangguh bencana secara swadaya.
		 Berdasarkan hal selain tujuan mengetahui
tersebut maka tujuan lain penelitian ini adalah
sebagai berikut: Mengkaji sinergitas sipil militer
untuk mewujudkan good governance dalam
pelaksanaan pembinaan desa tangguh bencana
di Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang
Lebong Provinsi Bengkulu dan mengkaji peran
serta masyarakat dalam membangun Desa
Tangguh Bencana.
2.		

METODE PENELITIAN

2.1.

Pendekatan Penelitian

		 Penelitian kualitatif ini akan digunakan
dengan pendekatan studi kasus dengan
melakukan wawancara mendalam kepada
aktor sipil-militer yang terlibat langsung dalam
pembinaan Desa Tangguh Bencana di Desa
Sumber Urip. Faktor yang diteliti adalah
sinergitas sipil-militer untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik. Penelitian dilakukan di
Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang
Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
pada tahun 2015.
2.2.

Teknik Pengumpulan Data

		Teknik
Pengumpulan
data
dalam
penelitian ini disesuaikan dengan metode
yang digunakan. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif
dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan
data mencakup pencarian izin, pelaksanaan
strategi sampling kualitatif yang baik, secara
digital maupun kertas, menyimpan data, dan
mengantisipasi persoalan etika yang mungkin
muncul. Penelitian kualitatif menempatkan
peneliti sebagai instrumen kunci. Peneliti
menggunakan beberapa metode sebagai
berikut dalam mengumpulkan data: yaitu dengan
wawancara mendalam, studi lapangan, sumber
tertulis,dokumentasi dan pengamatan.
		Wawancara
mendalam
beberapa
narasumber yaitu dilakukan kepada
a. Dandim 0409/ Rejang Lebong atau

Sinergitas Sipil... (Neni Yanji Aurora, S.IP., M.Si (Han), Dr. M.D La Ode ,S.IP.,M.Si, Dr. Yusnaldi, M.Pd.,M.M)

153

diwakili oleh perwira seksi (PASI) Teritorial
b. Kepala BPBD Kabupaten Rejang Lebong
(Sekda) atau kepala Pelaksana BPBD
c. Kepala Desa Sumber Urip
d. BABINSA yang bertugas di Desa Sumber
Urip
e. Komandan SIBAT (Mewakili unsur
masyarakat sipil dari organisasi PMI)
f. Petugas pengamat Gunung Api Kaba.
2.3.

Teknik Analisis Data

		 Teknik analisis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah menggunakan model
Miles dan Huberman yaitu dengan cara: reduksi
data, penyajian data dan tahap kesimpulan serta
verifikasi.
3.		

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

		 Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan
Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong
Provinsi Bengkulu. Secara Geografi dan
Toppografi, Kabupaten Rejang Lebong terletak
pada posisi 102o19’-102o57’ Bujur Timur dan
2o22’07”-3o31’Lintang Selatan. Kabupaten
Rejang Lebong adalah sebuah Kabupaten di
Provinsi Bengkulu, Indonesia.Kabupaten Rejang
Lebong terletak di sebelah barat pegunungan
Bukit Barisan.

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Rejang
Lebong.
Sumber: SIPD Rejang Lebong (http://sipdrejanglebong.
com/peta_rejangl ebong)
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		 Di Kabupaten Rajang Lebong juga
merupakan Kawasan Rawan Bencana. Desa
Sumber Urip berada pada Kawasan Rawan
Bencana II, karena terletak pada radius 5 Km.
Risiko bencana sesuai kondisi geologi dan
resiko bencana akibat perubahan lingkungan di
wilayah Kabupaten Rejang Lebong antara lain
adalah berupa: gempa bumi, letusan gunung api
dan gerakan tanah.
		 Wilayah Kabupaten Rejang Lebong,
khususnya wilayah bagian barat, yang berada
pada jalur Sistem Sesar Sumatera (Sesar
Ketaun dan Sesar Musikeruh yang merupakan
jalur patahan utama).
a.		 Gempa Bumi
		Berdasarkan
catatan
data
BMG
Kepahiang, Gempa bumi yang pernah terjadi
pada tanggal 6 Maret 1991, epicenternya
(pusat gempa) terletak pada koordinat 3,8o LS
dan 102,5o BT, dengan kedalaman 33 Km dan
kekuatan 5,9 Skala Richter. Dari hasil studi
yang telah dilakukan dapat diperkirakan bahwa
intensitas gempa di daerah Curup – Kepahiang
adalah antara III dan IV MMI. Sesuai hasil
pengamatan stasiun BMG Kepahiang selama
kurun waktu 3 (tiga) Tahun yaitu Tahun 2006
- 2008, maka getaran gempa yang terjadi di
wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan daerah
sekitarnya adalah sebanyak 1.717 kali pada T
ahun 2006, sebanyak 3.014 kali pada Tahun
2007, dan sebanyak 2.696 kali pada Tahun
2008. Analisis terhadap intensitas gempa untuk
memisahkan antara getaran gempa dengan
intensitas kurang dari 4 Skala Richter dan
intensitas lebih dari 4 Skala Richter.
b.		 Letusan Gunung Api
		 Wilayah Kabupaten Rejang Lebong
berada diantara beberapa gunung api yang
terdapat di sekelilingnya, diantaranya adalah
gunung-gunung: Bukit Daun (2467 m.dpl),
Bukit Lalang (1306 m.dpl), Bukit Kelang (1959
m.dpl), Bukit Kaba (1938 m.dpl), Bukit Besar
(1853 m.dpl) dan Bukit Balai (1683 m.dpl).
Wilayah yang termasuk dalam Daerah Bahaya
dan Daerah Waspada untuk gunung Bukit Daun
adalah wilayah bagian barat dari kecamatan
Bermani Ulu dan Bermani Ulu Raya, sedangkan
untuk gunung Bukit Kaba adalah wilayah bagian
selatan dari kecamatan Selupu Rejang, Sindang
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Kelingi, dan Sindang Dataran. Selanjutnya,
lokasi Daerah Bahaya dan Daerah Waspada
untuk gunung Bukit Besar berada di bagian
selatan dari wilayah kecamatan Sindang Beliti
Ulu, Sindang Beliti Ilir dan Kota Padang serta
bagian timur dari Kecamatan Sindang Dataran.
c.		 Gerakan Tanah
		 Berdasarkan hasil pengamatan di
lapangan maka gerakan tanah pada umumnya
terjadi pada sempadan sungai atau tebingtebing dengan kemiringan lereng yang relatif
terjal dan disusun oleh masa batuan atau tanah
hasil lapukan batuan breksi, lava andesitbasalt, tuf dan breksi gunung api yang bersifat
lepas-lepas sehingga mudah longsor.
		 Daerah yang berpotensi untuk terjadinya
gerakan tanah adalah di sepanjang aliran sungai
atau tebing-tebing yang relatif terjal di wilayah
bagian utara Kecamatan Padang Ulak Tanding,
Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Kota
Padang, serta pada tebing-tebing sepanjang
jalan negara di wilayah Kecamatan Selupu
Rejang, Sindang Kelingi dan Binduriang. Di
samping itu, potensi terjadinya gerakan tanah
juga terdapat di wilayah Kecamatan Curup
Selatan, Curup Utara, Bermani Ulu dan Bermani
Ulu Raya, yaitu pada tebing-tebing relatif
terjal yang ada di lembah- lembah sungai dan
sepanjang jalan raya. Kegiatan penambangan
bahan galian (pasir dan batu) di Kecamatan
Curup Selatan dan Curup Utara juga beresiko
tinggi terhadap terjadinya gerakan tanah bila
tidak dilakukan pengawasan dan pengendalian
secara intensif.
3.2. Sinergitas
Sipil-Militer
untuk
		 Mewujudkan Pemerintahan yang Baik
		 dalam Pelaksanaan Pembinaan Desa
		 Tangguh Bencana di Kecamatan
		 Selupu Rejang Kabupaten Rejang
		 Lebong Provinsi Bengkulu
		 Berdasarkan Konstitusi Negara Kesatuan
Republik Indonesia yaitu Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 30 ayat (1) menyatakan
bahwa tiap- tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara. Ketentuan ini menjadi
landasan untuk Undang- Undang Pertahanan

Negara No 3 Tahun 2002 sehingga Indonesia
memiliki Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.
Penjabaran dari hal ini adalah dapat dimaknai
bahwa perlunya sinergitas sipil- militer dalam
menjaga dan melindungi kedaulatan negara,
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan keselamatan segenap bangsa
dari segala ancaman.
		 Dalam hal ini dapat dilihat bahwa
kerjasama dilakukan dengan berbagai lembaga.
Untuk memperkuat kerjasama seluruh lembaga
kedinasan berkerjasama dan melakukan
sharing informasi. Tidak hanya kepala BPBD
yang mengatakan bahwa adanya sinergitas
yang terjadi dalam pembinaan Desa tangguh
bencana. Namun seluruh jajaran pemrintah
di tataran Kabupaten menyatakan kerjasama
yang dilaksanakann sudah mencakup indikator
yang diamanatkan dalam manajemen bencana.
3.2.1. Koordinasi Instansi Vertikal dengan
		Pemerintah Daerah
		 Sinergitas yang dilakukan oleh para
pelaku penanggulangan bencana di Desa
Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang
Kabupaten Rejang Lebong adalah pada saat
fase pra bencana. Para pelaku penanggulangan
bencana di sini adalah dari unsur sipil dan militer
yang sudah melaksanakan koordinasi dalam
upaya pembinaan desa tangguh bencana ini.
Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh
para narasumber, semua menyatakan sudah
melaksanakan koordinasi. Para narasumber
menyatakan bahwa koordinasi dilakukan secara
vertikal pada instansi mereka maupun pada
pemerintah daerah selaku penanggungjawab
utama dan koordinator dalam penanggulangan
bencana. Koordinasi yang dilakukan melingkupi
kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Merujuk
dalam teori Gulick (1936) dan Terry (1977)
yang mengatakan manajemen adalah proses
pengelolaan kegiatan untuk mencapai tujuan
secara efisien. Kemudian manajemen mitigasi
bencana dan kesiapsiagaan penanggulangan
bencana dirumuskan sebagai proses tata kelola
aspek-aspek dalam mitigasi bencana dan aspek
kesiapsiagaan untuk mengurangi risko bencana.
Tindakan yang dilakukan adalah pemerintah
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daerah sudah memiliki BPBD sebagai badan
yang mampu mengkoordinasikan semua
instansi dan lembaga yang ada di Kabupaten
Rejang Lebong. Dengan Kepala BPBD yang
langsung dikepalai oleh Sekretaris Daerah.
Dengan begitu akan mudah untuk mengerahkan
sumberdaya yang ada ketika terjadi bencana.
Sampai sekarang karena bencana Gunungapi
belum terjadi, sehingga persiapan yang
dilakukan adalah kerjasama dalam tahap pra
bencana, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Hasil
wawancara menyatakan adanya koordinasi
yang dilakukan antara pelaku penanggulangan
bencana, yaitu pemerintah daerah, masyarakat,
Kodim, dengan unsur sektor lainnya. Mereka
secara bersama telah berperan serta
dalam perencanaan, pengoperasian serta
pemeliharaan program dalam penanggulangan
bencana. Sinergitas yang mereka lakukan
diharapkan dapat menghasilkan tujuan yang
lebih baik dengan pengaruh yang lebih besar
dibandingkan dikerjakan secara sendiri dalam
sektor masing- masing.Sehingga pembinaan
desa tangguh ini dapat dilaksanakan dengan
efektif.
3.2.2. Sistem Manajemen yang Efektif
		 Manajemen informasi yang sudah
berlangsung dalam pembinaan desa tangguh
bencana sudah mempengaruhi kesiapsiagaan
masyarakat dan juga hubungan sipil-militer
yang bekerja dalam sistem tersebut. Hal ini
telah dibuktikan bahwa adanya pengembangan
sistem peringatan dini yang sudah berhasil
dilakukan dan dikembangkan di Desa Sumber
Urip yaitu program rumah satu rumah satu
kentongan. Sistem penyebaran informasi ini juga
sudah disosialisasikan ke masyarakat bahwa
jika dibunyikan akan memberi kode tertentu
tentang terjadinya bencana. Pengembangan
sistem informasi seperti harus dikembangkan
sehingga walaupun dalam keadaan mati
listrik maupun tidak ada aliran listrik maka
penyebaran informasi dapat tetap dilakukan.
Mengingat ancaman bencana gunungapi ini
bisa saja meletus kapan saja, mau dalam
keadaan mati listrik ataupun tidak. Dengan
adanya pengembangan sistem informasi efektif
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berupa kentongan yang berbiaya murah dan
bahan mudah didapatkan.
3.2.3. Pengaturan Kelembagaan yang Efektif
		Dalam
pengaturan
kelembagaan
yang efektif harus ada hubungan antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
Berdasarkan data penelitian dapat diambil
kesimpulan bahwa dalam pembinaan desa
tangguh bencana Sumber Urip ini sudah ada
hubungan yang baik antara Pemerintah Pusat
dan Daerah. Karena dalam segi pembiayaan
simulasi, hal ini disupport oleh pemerintah
pusat yaitu BNPB. Kemudian dikoordinasikan
kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD.
Selain itu juga ada dana dari APBD seperti
yang diungkapkan oleh Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Rejang Lebong. Hubungan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
ini untuk melaksanakan kebijakan yang baik.
Bencana memerlukan jaringan antar organisasi
daripada hanya jejaring organisasi tunggal
karena setiap organisasi mungkin kurang
memiliki pengalaman, prosedur, operasi
standar, dan teknologi yang sesuai (Moyhan,
2008). Respon terhadap melibatkan organisasi
yang berbeda, baik dari pemerintah, maupun
LSM, yang memiliki peran, tanggungjawab,
dan tujuan yang berbeda. Mereka melakukan
tugas yang berbeda pada waktu dan tempat
berbeda serta mungkin terjadi tumpang tindih
atau bersaing satu sama lain. Oleh karena
itu koordinasi diperlukan, tetapi banyak
dalam kasus, koordinasi dan jejaring sering
mengalami kekurangan dana, kekurangan
sumber daya, serta terkadang diabaikan oleh
LSM, departemen pemerintah, dan politisi
(King,2007).
3.2.4. Konsultasi yang Efektif Pemangku
		Kepentingan Utama
		 Data di lapangan mengungkapkan
bahwa dalam pembinaan desa tangguh ini
semua pihak baik sipil maupun militer sudah
melakukan peranan dan partisipasi mereka
masing-masing.
Dari
keterangan
yang
dikumpulkan Kabupaten Rejang Lebong sudah
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memiliki: rencana penanggulangan bencana,
peta kawasan rawan bencana, jalur-jalur
evakuasi, titik kumpul dan tempat pengungsian.
		 Semua rencana, peta, jalur evakuasi,
titik kumpul dan tempat pengungsian itu adalah
hasil dari konsultasi yang efektif dari para
pemangku kepentingan utama. Partisipasi ini
penting dalam merumuskan rencana aksi yang
sesuai dengan kebutuhan lokal. Partisipasi
yang paling terlihat nyata dari hasil wawancara
itu adalah keterlibatan semua unsur baik sipil
dan militer dalam Gladi Posko yang diadakan.
Baik para pemangku kepentingan maupun
masyarakat semua terlibat aktif. Rencana
penanggulangan bencana ini juga sudah
dimiliki oleh Desa Sumber Urip.
		Rencana penanggulangan bencana
Desa Sumber Urip disusun dengan tujuan
untuk menjadi bagian dari perencanaan
pembangunan desa secara terpadu dan
terkoordinasi dengan melibatkan seluruh
pemangku kepentingan yang ada, sehingga
dapat menurunkan risiko bencana di Desa
Sumber Urip secara signifikan. Selain memiliki
Rencana Penanggulangan bencana, Desa
Sumber Urip juga memiliki Forum Pengurangan
Risiko Bencana Desa.
3.2.5. Manajemen Logistik
		 Dalam manajemen logistik, selain
peralatan, keahlian juga harus dimiliki oleh para
pelaku di bidang bencana. Di dalam kasus ini
pelaku bencananya dapat dikategorikan adalah
masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Maka yang diperlukan oleh para pemangku
kepentingan serta masyarakat adalah keahlian
yang berbasis pada tiga keterampilan dasar
tersebut. Setiap mereka perlu untuk memiliki
keterampilan teknis berupa pengetahuan
dan keahlian dalam bidang tertentu, seperti
keterampilan dalam komputer, keuangan, atau
keahlian lainnya. Sedangkan keterampilan
manusiawi itu dapat dikatakan bahwa individu
harus mampu untuk bekerjasama dengan
orang lain, baik secara individu maupun secara
kelompok. Untuk keterampilan konseptual
adalah kemampuan untuk berpikir dan
menggagas situasi-situasi abstrak, untuk

melihat organisasi sebagai suatu kesamaaan
dan hubungan diantara sub-sub unit, dan untuk
menggambarkan bagaimana organisasi dapat
masuk dalam suatu lingkungan. Data penelitian
mengungkapkan bahwa dalam manajemen
logistik ini untuk kasus pembinaan Desa Tangguh
Bencana ini adalah sudah adanya sumber daya
baik berupa sumber daya manusia yang terdiri
dari berbagai disiplin ilmu yang ada di BPBD.
Sudah ada juga sumber daya peralatan baik itu
di BPBD, Pos pengamat Gunungapi, maupun di
desa. Tidak hanya itu, untuk mobilisasi manusia
dan sumberdaya yang ada, Kabupaten Rejang
Lebong sudah memiliki peraturan daerah
untuk acuan dalam melaksanakan mobilisasi.
Pentingnya manajemen logistik ini dalam
penanggulangan bencana. Ini karena terkait
dengan tiga ketrampilan yang harus dimiliki
seperti yang telah dijelaskan diatas. Sebab tiga
ketrampilan itu yang akan menjadi modal bagi
para pemangku kepentingan dan juga pelaku di
bidang kebencanaan ini.
3.2.6. Tata Kelola
		Good Governance mengandung makna
bahwa adanya hubungan yang sinergis dan
konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan
masyarakat (society). Hubungan sinergis ini
diwujudkan dalam bentuk tata kelola yang baik.
Tata kelola yang baik ini menyangkut tentang
partisipasi, perangkat hukum, transparansi,
konsesus, responsive, efektifitas dan efisiensi,
serta akuntabilitas.
		 Sinergitas yang terjadi dalam pembinaan
desa tangguh bencana dalam hal tata kelola,
menyangkut pada partisipasi, responsif, dan
lainnya.
		 Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan
bahwa pengelolaan desa tangguh bencana ini
sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Walaupun
pada awalnya adalah pembentukan Tim SIBAT
(Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Masyarakat)
dari Germany Red Cross bekerjasama
dengan PMI dan pemerintah desa. Sekarang
pengelolaan sudah diserahkan pada BPBD
Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemerintah
di daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Meskipun pemerintah adalah penanggung
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jawab utama dan sebagai koordinator utama
dalam penanggulangan bencana, namun
dalam praktik di dunia nyatanya hal tersebut
dilaksanakan secara bersama-sama dengan
masyarakat beserta sektor privat.
		Tata
kepemerintahan
yang
baik
dalam dokumen UNDP adalah penggunaan
wewenang ekonomi, politik dan administrasi
guna mengelola urusan-urusan negara pada
semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup
seluruh mekanisme, proses, dan lembagalembaga dimana warga dan kelompokkelompok
masyarakat
mengutarakan
kepentingannya, menggunakan hak hukum,
memenuhi kewajiban dan menjembatani
perbedaan-perbedaan di antara warga dan
kelompok masyarakat.
		 Pada kasus pembinaan desa tangguh
pengelolaan dana dan administrasi sudah diatur
dalam aturan dan peraturan daerah Kabupaten
Rejang Lebong. Sehingga sebenarnya dalam
pembinaan desa tangguh ini sudah masuk
ke anggaran APBD dari pihak BPBD Provinsi
maupun BPBD Kabupaten. Peningkatan level
desa yang semula hanya berstatus desa siaga
bencana sekarang sudah menjadi desa tangguh
bencana yang sudah dilaksanakan oleh BPBD
Kabupaten, BPBD Provinsi, dan bekerjasama
dengan BNPB. Selain itu sekarang, dalam
pembinaan desa tangguh bencana pihak
militer sudah memiliki prosedur tetap dalam
penanganan bencana alam dan pengungsi.
Bahkan sudah memiliki prosedur tetap dalam
penanganan bencana gunung meletus. Perlu
peningkatan tata kelola menjadi lebih baik
lagi, karena temuan di lapangan menyatakan
bahwa masih minim anggaran walaupun dalam
perangkat peraturan sudah di jelaskan dengan
rinci masalah pembiayaan dan anggaran.
		 Ini dapat dimaknai bahwa tata kelola
yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Rejang
Lebong, pemerintah sudah melaksanakan
mekanisme dan proses yang ada dalam
mengatur sesuai dengan kebutuhan lokal.
Good governance juga bermakna bahwa sudah
ada implementasi kebijakan sosial politik untuk
kemaslahatan orang banyak, bukan hanya
untuk kemakmuran segelintir orang. Buktinya
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dalam pembinaan desa tangguh bencana
ini penggerakan unsur masyarakat dalam
penanggulangan bencana dengan adanya
SIBAT.
		Kemudian
adanya
pendelegasian
kewenangan dari pemerintah pusat ke
daerah. Daerah sudah menetapkan adanya
Peraturan Daerah dengan tetap mengacu
pada peraturan yang sudah ada ditetapkan
pemerintah pusat. Partisipasi masyarakat
diwujudkan dengan melibatkan dalam setiap
kegiatan penanggulangan, baik dalam tahap
perencanaan sampai pada saat sesudah
terjadi bencana. Pengaturan ini juga dijabarkan
dalam rencana kontijensi dan Rencana
Penanggulangan Bencana yang sudah dimiliki
oleh Desa Sumber Urip serta protap yang
dimiliki oleh KODIM 0409 Rejang Lebong. Dapat
dinilai tata kelola sudah cukup baik, namun
perlu diperhatikan lagi masalah anggaran dan
evaluasi terhadap peraturan yang sudah di
buat agar ke depan pembinaan desa tangguh
ini dapat benar-benar berjalan dengan efektif
dan sinergitas sipil-militer semakin membaik.
3.3.
		

Partisipasi
Masyarakat
dalam
Membangun Desa Tangguh Bencana

		 Pendekatan penanggulangan bencana
yang dilaksananakan sekarang ini berbasis
masyarakat. Pendekatan ini dapat juga
dikatakan sebagai pendekatan botton-up.
Pendekatan top-down dalam penangulangan
bencana dapat mengabaikan sumber daya
lokal yang berpotensi untuk terlibat dalam
kegiatan-kegiatan sebelum, selama, dan
setelah bencana. Kesenjangan yang ada
dalam upaya penanggulangan bencana
berfungsi sebagai pelajaran untuk menciptakan
pendekatan baru yang lebih baik. Pemerintah
sudah memberlakukan Peraturan Pemerintah
No 21 Tahun 2008 yang menyatakan
bahwa penanggulangan bencana nasional
dikembangkan secara komprehensif dan
terpadu dalam suatu forum yang melibatkan
unsur-unsur pemerintah, non pemerintah
masyarakat, dan masyarakat bisnis di bawah
koordinasi BNPB.

Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Vol. 8, No. 2 Tahun 2017 Hal. 151-163

3.3.1. Peran Masyarakat
		 Masyarakat berperan aktif, dengan cara
ikut tergabung dan menjadi relawan bencana
yang terlatih. Mereka dengan semangat
dan antusias mengikuti pelatihan sampai
terbentuklah anggota SIBAT ini sebanyak
60 orang dan mereka semua mengikuti
pendidikan dasar kebencanaan. Tim SIBAT
sudah mendapatkan pelatihan sesuai dengan
standarisasi PMI. Kegiatan pelatihan dapat
berupa paket latihan rutin yang digunakan untuk
memperdalam materi-materi tingkat dasar yang
lebih mengarah pada terapan praktis yaitu:
1. Pengkajian Desa Partisipatif (PRA)
2. Pemetaan bahaya, risiko dan Sumber
daya
3. Gladi / Simulasi tanggap darurat bencana
4. Sistem Peringatan Dini
5. Baseline survey (Survey dasar yang
biasa dilakukan sebelum memulai
kegiatan dalam sebuah program)
6. Pengorganisasian
masyarakat
dan
pengembangan
7. Promosi prilaku sadar bencana
8. Perencanaan mitigasi
9. Proses perencanaan dan manajemen
program
		 Dalam pelatihan ini PMI harus melibatkan
pihak pemerintah maupun institusi yang terkait
dalam pemberdayaan sesuai dengan lingkup
masing-masing. Pelibatan atau peran serta
masyarakat tidak hanya sebatas pada lingkup
di desa namun juga menyebarkan sosialisasi
ke sekolah-sekolah, selain itu tokoh-tokoh
masyarakat lainnya dilibatkan, seperti guru,
kelompok tani dan pemuda yang ada di desa.
		 Partisipasi ini memfokuskan masyarakat
sebagai aktor utama yang mengembangkan
dan menerapkan kebijakan penting yang paling
sesuai bagi mereka dalam penanggulangan
bencana. Manajemen risiko bencana ini
melibatkan berbagai partisipasi dari multi
sektoral yang tidak hanya membantu pemerintah
dalam penanggulangan bencana, namun
juga merupakan agen pembangunan yang
meningkatkan kesadaran publik. Kegiatan yang
sudah dilakukan meliputi workshop, pemetaan

daerah rawan, diskusi, dialog, dan dengar
pendapat, perencanaan kontijensi, latihan,
monitoring, dan evaluasi yang melibatkan
masyarakat, LSM, lembaga donor, dan lembaga
pemerintah. Artinya peran serta masyarakat
sudah terlaksana dengan baik dalam pembinaan
desa tangguh bencana ini, sekarang upaya yang
perlu dilakukan adalah pemeliharaan program
kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat ini
agar tetap berjalan dan berkelanjutan.
3.3.2. Pembinaan Desa Tangguh
		 Upaya pembinaan SIBAT dilakukan oleh
BPBD secara maksimal untuk menguatkan
kondisi masyarakat sehingga benar-benar
mampu dan menjadi tangguh untuk menghadapi
bencana. Penetapan daerah rawan bencana
oleh
pemerintah
pusat
meningkatkan
pemahaman yang lebih dalam bahwa risiko dan
bahaya yang ada di dekat masyarakat semakin
nyata. Upaya pembinaan ini diiringi dengan
upaya peningkatan kapasitas.
		 Peningkatan kapasitas berkaitan dengan
program dan kegiatan untuk meningkatkan
kapasitas masyarakat. Sasarannya adalah untuk
menjadikan masyarakat mampu mengantisipasi,
siap siaga menghadapi bencana, mampu
menangani kedaruratan (minimal mampu
menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu
bangkit lagi memulihkan keadaan dari dampak
bencana.
4.		

SIMPULAN DAN SARAN

4.1.

Simpulan

1. Sinergitas Sipil-Militer sudah berjalan
cukup baik dengan sudah adanya:
a. Koordinasi yang terjalin cukup baik;
b. Sistem manajemen Informasi sudah
berjalan;
c. Pengaturan kelembagaan yang sudah
berjalan cukup baik;
d. Konsultasi Antar pemangku kepentingan
sudah berjalan cukup baik;
e. Manajemen Logistik sudah baik;
f. Tata kelola sudah Cukup Baik, namun
belum maksimal
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2. Partisipasi Masyarakat
- Sudah terkoordinir dengan baik dengan
adanya Tim Kesiapsiagaan Bencana
Berbasis Masyakarat (SIBAT).
Hasil penelitian ini memberikan beberapa
implikasi antara lain:
1. Bahwa Sistem Pertahanan Rakyat
Semesta yang diatur oleh Konstitusi
UUD 1945 Pasal 30 yang kemudian
dijabarkan lebih lanjut dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan dan Undang-Undang Nomor
34 Tahun 2004 Tentang TNI merupakan
Sistem Pertahanan Negara yang paling
sesuai untuk Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Di mana seluruh Warga
Negara Kesatuan Republik Indonesia
memiliki hak dan kewajiban yang sama
dalam usaha Pertahanan Negara.
Warga Negara yang berprofesi Sipil
harus segera memperoleh pendidikan
bela negara secara profesional dan
proporsional.
Sehingga
partisipasi
Sipil semakin meningkat dalam usaha
Pertahanan
Negara,
khususnya
partisipasi Sipil dalam penanggulangan
bencana.
2. Bahwa Sinergitas Sipil-Militer dalam tata
kelola pemerintahan yang baik sangat
diperlukan dan harus memperhatikan
semua aspek dalam manajemen
mitigasi
maupun
kesiapsiagaan
penanggulangan
bencana
untuk
mewujudkan Desa Tangguh Bencana
mulai
dari
tahap
perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan monitoring
pelaksanaan program Desa Tangguh
Bencana. Penggunaan teori sinergitas
terbukti untuk mempercepat proses
penyerapan konsep penanggulangan
bencana oleh masyarakat melalui
program penanggulangan bencana.
Dengan sinergitas sipil-militer maka
akan mendudukkan secara jelas peran
masing-masing pemangku kebijakan
dalam
proses
penanggulangan
bencana. Setiap proses dan fase
juga membutuhkan manajemen yang
baik dalam mengelola sumber daya
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yang dimiliki oleh pemerintah maupun
masyarakat. Teori manajemen telah
mendukung
penuh
penelitian
ini
menyatakan bahwa dalam proses tata
kelola membutuhkan manajemen untuk
kepentingan pertahanan negara melalui
aspek keamanan manusia dari bencana.
3. Partisipasi
masyarakat
sangat
diperlukan dalam upaya mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik,
khususnya untuk menciptakan sistem
keamanan nasional yang tangguh
melalui
manajemen
mitigasi
dan
kesiapsiagaan
penanggulangan
bencana. Masyarakat desa yang
paling berisiko terdampak bencana
alam letusan gunung api. Karena itu,
masyarakat desa terdekat dengan lokasi
potensi terjadinya bencana alam harus
memperoleh pembinaan, pelatihan,
simulasi
penanggulangan
bencana
supaya mereka menjadi masyarakat
yang tangguh dalam menghadapi risiko
bencana. Metode yang diperlukan
tidak hanya bertumpu pada partisipasi
masyarakat, namun harus dipertegas
dengan pengaturan yang jelas, agar
penyelenggaraan manajemen bencana
terlaksana dengan baik. Penggunaan
teori
struktural
fungsional
dalam
konteks ini dapat dilihat dari pengaturan
kelembagaan efektif yang dilaksanakan
dalam pembinaan, memberikan implikasi
bahwa masyarakat sebagai sistem
sosial memerlukan adaptasi, yaitu
mempertahankan sumber penting dalam
sistem, serta antara sipil-militer mampu
berintegrasi dalam keadaan apapun,
baik ada bencana maupun tidak ada
bencana.
4.2.

Saran

		 Saran yang diberikan dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1. Sinergitas sipil-militer dalam pembinaan
desa tangguh bencana di Desa Sumber
Urip Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten
Rejang Lebong Provinsi Bengkulu perlu
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terus ditingkatkan sebagai salah satu upaya
pengurangan risiko bencana.
2. Peran Militer melalui jaringan komando
teritorial TNI AD mulai dari tingkat pusat sampai
ke tingkat Babinsa di desa perlu ditingkatkan.
Terutama dalam penambahan jumlah personil
Babinsa. Supaya 1 orang Babinsa hanya
bertugas membina 1 desa saja. Jangan sampai
terjadi lagi 1 Babinsa harus membina sampai 3
desa karena ini tidak efektif. Selain penambahan
jumlah Personil Babinsa agar cukup setiap
desa memiliki 1 petugas Babinsa. Kualitas
kemampuan teknis operasional Babinsa juga
harus terus ditingkatkan melalui pembaharuan
Buku Saku Pedoman Kerja Babinsa dan
Babinsa juga perlu mendapatkan berbagai
pelatihan untuk menambah kemampuan teknis
operasional.
3. Pemerintah Pusat perlu membuat Regulasi
baru untuk mengatur dana operasional Babinsa
dari APBN dan Regulasi bantuan operasional
khusus untuk Babinsa dalam pembinaan Desa
Tangguh Bencana yang bisa berasal dari
Anggaran yang dimiliki oleh BNPB atau BPBD.
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GEMPA BUMI SORONG TANGGAL 25 SEPTEMBER 2015
DAN UPAYA MITIGASI
Supartoyo1, Cecep Sulaiman2
Surveyor Pemetaan Madya di PVMBG, Badan Geologi1
Penyelidik Bumi Madya di PVMBG, Badan Geologi2
E-mail: supartoyo@gmail.com
Abstract
		 Eighteen months ago, on Friday of September 25th, 2015 at 24:53:28 am (local time),
Sorong and it surrounding areas strike by a strong earthquake with a magnitude of 6,8 Richter
Scale. These earthquake is followed by a series of aftershocks. Source of earthquake come from
the activity of Manokwari thrust fault with strike of N 126o E and dip 36o. The Sorong earthquake
on September 25th, 2015 has caused to disaster in Sorong City, Sorong and Raja Ampat
Regency, which are 67 peoples were injured, some buildings collapsed and damaged. Based
on field observations there was no tsunami deposits by this earthquake. This earthquake cause
the peoples in Sorong city, Waisai city and coastal area of Sorong were panicked and anxious
because announcement of the tsunami early warning. The strong earthquake shaking felt in
Sorong and Sorong Regency. The maximum earthquake intensity scale felt in the city of Sorong
and Sorong Regency of VI MMI (Modified Mercally Intensity) and in Waisai city of V MMI. Peak
ground acceleration at the bedrock in Waisai city of 0.06 g, Aimas city of 0.15 g, and Sorong city
of 0.19 g. To minimize the impact of the earthquake which may occur in the future, it is necessary
to do mitigate earthquake in Sorong, Sorong and Raja Ampat
Keywords: Earthquake on September 25th, 2015, intensity scale of earthquake, peak ground
			
acceleration.

1.		

PENDAHULUAN

		 Pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017
berdasarkan catatan dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah
Sorong dan sekitarnya terlanda tiga kejadian
gempa bumi, yaitu pada pukul 00:38:57 WIB,
13:50:28 WIB dan 14:02:00 WIB dengan
kedalaman berkisar 10 – 13 km dan magnitudo
berkisar 3,5 Skala Richter (SR) – 4,5 SR.
Serangkaian kejadian gempa bumi tersebut
mengingatkan kita sekitar delapan belas bulan
yang lalu, tepatnya tanggal 24 September
2015 terjadi gempa bumi merusak (destructive
earthquake) di wilayah ini.
		 Pada hari Kamis tanggal 24 September
2015 pukul 22:53:28 WIB atau hari Jumat
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tanggal 25 September 2015 pukul 00:53:28
WIT, pada saat sebagian besar warga Kota
dan Kabupaten Sorong sedang tidur, mereka
dikejutkan oleh goncangan gempa bumi kuat
dengan magnitudo 6,8 SR (Skala Richter).
Menurut data BMKG lokasi pusat gempa
bumi terletak di sebelah timur Selat Dampar
pada koordinat 0,59° LS dan 131,27° BT
pada kedalaman 10 km dan berjarak sekitar
31 km utara Kota Sorong, Provinsi Papua
Barat. Menurut data USGS pusat gempa bumi
terletak di sebelah timur Selat Dampar pada
koordinat 0,629° LS dan 131,255° BT dengan
magnitudo 6,6 Mw (moment magnitude) pada
kedalaman 24,1 km dan berjarak sekitar
30 km utara Kota Sorong. Kejadian gempa
bumi ini membuat masyarakat Kota Sorong
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dan wilayah pesisir utara Kabupaten Sorong
panik dan resah karena BMKG mengeluarkan
peringatan dini tsunami. Masyarakat segera
berbondong – bondong menyelamatkan diri
untuk menuju ke tempat evakuasi.
		Berdasarkan
catatan
kejadian
gempa bumi merusak, wilayah Papua Barat
sebelumnya telah mengalami sebanyak
empat kejadian gempa bumi merusak sejak
tahun 2002, termasuk satu kejadian di Daerah
Sorong (Supartoyo dkk., 2014). Beberapa
kejadian gempa bumi merusak tersebut telah
mengakibatkan terjadinya tsunami, seperti
kejadian gempa bumi Ransiki tahun 2002
yang memicu terjadinya tsunami.
		 Daerah Sorong merupakan salah
satu daerah rawan bencana gempa bumi
di Indonesia, karena terletak dekat dengan
sumber gempa bumi. Sumber – sumber gempa
bumi di daerah ini terletak di darat dan di laut
yang terbentuk akibat proses tektonik. Sumber
gempa bumi di darat berasal dari beberapa
sesar aktif yaitu Sesar Sorong dan beberapa
sesar aktif lainnya, sedangkan di laut berasal
dari Sesar Sorong dan Sesar Naik Manokwari
(Natawidjadja, 2013).
		 Tulisan ini membahas tentang kejadian
gempa bumi Sorong tanggal 25 September
2015 berdasarkan analisis parameter gempa
bumi, gempa bumi susulan, dampak yang
ditimbulkan akibat kejadian gempa bumi
tersebut, dan perlunya upaya mitigasi di
daerah Sorong. Dampak dari kejadian gempa
bumi tersebut nantinya akan ditampilkan peta
isoesismal atau peta intensitas gempa bumi
dan peta percepatan gempa bumi.
		 Tujuan dari tulisan ini untuk memberikan
informasi parameter kejadian gempa bumi
Sorong tanggal 25 September 2015, dampak
yang ditimbulkan dan perlunya upaya mitigasi
gempa bumi di daerah Sorong. Upaya mitigasi
ini perlu untuk dilakukan secara menerus,
karena daerah Sorong terletak dekat sumber
gempa bumi yang terletak di darat maupun di
laut.
2.		 METODOLOGI
		

Metode yang dipergunakan pada tulisan
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ini adalah mengumpulkan parameter kejadian
gempa bumi tanggal 25 September 2015,
gempa bumi susulan, pemeriksaan lapangan
untuk mengetahui dampak kejadian gempa
bumi tersebut, pembuatan peta intensitas
gempa bumi, perhitungan nilai percepatan
gempa bumi, upaya mitigasi berdasarkan
pemeriksaan
lapangan.
Pemeriksaan
lapangan dilakukan pada daerah yang
terdampak kejadian gempa bumi tanggal
25 September 2015, yaitu Kota Sorong,
sebagian daerah Sorong dan Raja Ampat.
Peta intensitas gempa bumi mengacu kepada
skala MMI (Modified Mercally Intensity) yang
terdiri dari dua belas tingkatan. Data tersebut
diperoleh dari BMKG, USGS dan hasil
pemeriksaan lapangan kejadian gempa bumi
Sorong tanggal 25 September 2015. Lokasi
penelitian terletak di Kota Sorong, Kabupaten
Sorong dan Kabupaten Raja Ampat.
3.		

PEMBAHASAN

3.1.
		

Sebaran Kegempaan dan Gempa
Bumi Merusak Daerah Papua Barat

		 Berdasarkan data dari Irsyam dkk.
(2010), wilayah Papua Barat memiliki tingkat
kegempaan tinggi yang tersebar di laut dan
di darat (Gambar 1). Wilayah ini merupakan
salah satu wilayah rawan gempa bumi dan
tsunami di Indonesia (Supartoyo dkk., 2014).
Wilayah ini terletak pada batas lempeng
aktif (active plate margin) dicirikan tingkat
kegempaan yang tinggi. Sumber gempa bumi
wilayah Papua Barat terletak di laut dan di
darat yang terbentuk akibat interaksi dari
kontinen Australia, busur kepulauan Laut
Maluku, busur kepulauan Laut Philipina dan
Lempeng Carolin (Hall dan Wilson, 2000).
		 Menurut Natawidjadja dkk. (2013),
sumber gempa bumi wilayah Papua Barat
yang terletak di darat yaitu sesar Sorong,
sedangkan di laut yaitu sesar Yapen, sesar
naik Manokwari, dan sesar naik Papua New
Guinea (Gambar 2). Sesar Sorong merupakan
sesar
mendatar
mengiri
sebarannya
membentang mulai dari Manokwari menerus
ke barat di sebelah utara Kota Sorong, selatan
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Raja Ampat, Kepulauan Maluku hingga lengan
timur Sulawesi Tengah. Aktivitas Sesar Sorong
pernah mengakibatkan kejadian gempa bumi
besar pada tanggal 29 Nopember 1998 yang
melanda daerah Mangole dan Taliabu Provinsi
Maluku dengan magnitudo 8,3 SR (Supartoyo
dkk., 2014).

Gambar 1. Sebaran Kegempaan Wilayah
Indonesia.
(Irsyam dkk., 2010).

bumi Ransiki sebanyak dua kejadian pada
tahun 2002, gempa bumi Manokwari tahun
2009, dan gempa bumi Sorong tahun 2008
(Supartoyo dkk., 2014). Kejadian gempa bumi
Ransiki tanggal 10 Oktober 2002 disamping
mengakibatkan
bencana
karena
efek
goncangannya, juga telah mengakibatkan
terjadinya tsunami dengan tinggi tsunami
(run up) sekitar satu meter di pantai Ransiki.
Kejadian gempa bumi Manokwari tahun
2009 pusat gempa bumi terletak di darat
yang mengakibatkan 4 orang meninggal,
99 orang luka-luka, dan ratusan bangunan
mengalami kerusakan. Kejadian gempa bumi
yang bersumber di darat akibat pergerakan
sesar aktif meskipun magnitudonya tidak
besar, namun sering kali bersifat merusak dan
menimbulkan bencana, karena sumbernya
dangkal dan dekat dengan pemukiman dan
aktivitas manusia. Peta sebaran pusat gempa
bumi merusak Pulau Papua ditampilkan pada
Gambar 3. Sejarah kejadian gempa bumi
merusak wilayah Papua Barat selengkapnya
tercantum pada Tabel 1.

Gambar 2. Sumber-sumber Gempa Bumi di PulauPapua.
(Natawidjadja, 2013).

Sebelum kejadian gempa bumi Sorong
tanggal 25 September 2015, daerah Papua
Barat paling tidak telah tercatat sebanyak
empat kejadian gempa bumi merusak, artinya
mengakibatkan terjadinya bencana. Kejadian
gempa bumi merusak tersebut yaitu gempa
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Gambar 3. Peta Pusat Gempa Bumi Merusak dan
Tektonik Pulau Papua.
(Supartoyo dkk., 2014).
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Tabel 1. Sejarah Kejadian Gempa Bumi Merusak Wilayah Papua Barat.
					
(Modifikasi Dari Supartoyo dkk., 2014).
NO.

NAMA
GEMPA

KDLM
(KM)

MAG

SKALA
MMI

10

6 Mb

V

134,165ºBT
1,707ºLS

10

7,6 Mw

VIII

Gempa
bumi
susulan

133,97º BT
1,707ºLS

10

6,7 Mw

Gempa
bumi
susulan

134,10ºBT
1,42ºLS

10

5,7 Mw

7 orang meninggal, 6 org luka
berat, 639 org luka ringan.
Longsor, banjir dan rumah
rusak di Ransiki. Jalan raya
dan saluran telepon terputus.
Longsoran di jalan menuju
Oranbari. Retakan tanah di
desa Omy arah N 140º E,
dalam 0,5 hingga 3 meter,
lebar 25 –30 cm, panjang
5–15 m. Retakan tanah
sepanjang 3 km. Likuifaksi
lebar 0,5 m, panjang 15 m,
dalam 51 cm di desa Mantui.
Likuifaksi mengeringkan
sumur penduduk di Ransiki.
Muncul 50 lubang mata air
panas di Yambeciri dan Pulau
Rumberpoon. 130 rumah
roboh, 406 rusak berat, 233
rumah rusak ringan. Terjadi
tsunami dengan runup ± 1
meter, pelabuhan Oranbari &
Ransiki rusak.
28 rumah nelayan terbakar
& 53 KK kehilangan rumah
di pantai Sorong. Terjadi
retak dinding bangunan di
Manokwari.

TANGGAL

1

Ransiki

20/09/2002

2

Ransiki
(Tsunami)

10/10/2002

PUSAT
GEMPA

KERUSAKAN
31 rumah rusak di Ransiki.

3

Sorong

07/1/2008
12:12:26
WIT

134,061º
BT dan
0,76º LS

10

5,8 Mw

V-VI

4

Manokwari

4/1/2009
05:43:54
WIT

0.42ºLS 132.93ºBT
(BMKG)
0.51ºLS 132.78ºBT
(USGS)

10
(BMKG)

7.2 SR
(BMKG)

VII

35
(USGS)

7.6 Mw
(USGS)

0.88ºLS 133.38ºBT
(BMKG)
0.69ºLS 133.28ºBT
(USGS)

10
(BMKG)

7.6 SR
(BMKG)

Terjadi dua kali gempa bumi
secara berurutan. 4 orang
meninggal, 99 org luka-luka,
315 bangunan rusak berat,
1091 rusak ringan. Retakan
tanah terjadi di Mala Peret,
Kordakel, dan Pangerang.
Likuifaksi terjadi di Kordakel.
Longsoran terjadi di Bulude.

35
(USGS)

7.3 Mw
(USGS)

0,59ºLS –
131,27ºBT
(BMKG)

10
(BMKG)

6,8 SR
(BMKG)

VI

0,629ºLS
– 131,255º
BT (USGS)

24,1
(USGS)

6,6 Mw
(USGS)

67 orang luka-luka, lebih
300 bangunan mengalami
kerusakan di wilayah Sorong.
Goncangan terasa kuat selama
15 detik.

5

Sorong

25/9/2015
00:53:28
WIT
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3.2.
		

Parameter Gempa
25 September 2015

Bumi

Tanggal

		 Kejadian gempa bumi tanggal 25
September 2015 dampaknya paling terasa
di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong
karena kedua daerah tersebut terletak dekat
dengan posisi pusat gempa bumi, sehingga
mengakibatkan terjadinya bencana berupa
korban luka – luka dan kerusakan sejumlah
bangunan. Meskipun demikian goncangan
gempa bumi juga terasa di Kabupaten Raja
Ampat. Lokasi pusat gempa bumi tersebut
terletak di Selat Dampir yang memisahkan
antara Pulau Waigeo pada sebelah utara
dengan daratan Papua Barat pada bagian
selatan, dan berjarak sekitar 31 km utara Kota
Sorong. Data parameter kejadian gempa bumi
tanggal 25 September 2015 bersumber dari
USGS dan BMKG ditampilkan pada Tabel 2.

3.3.

Gempa Bumi Susulan

		 Gempa bumi susulan yang terjadi setelah
gempa bumi utama tanggal 25 September
2015 masih dapat dirasakan oleh masyarakat
Kota Sorong hingga tanggal 1 Oktober 2015.
Kejadian gempa bumi susulan menunjukkan
kecenderungan menurun, baik pada kekuatan
maupun jumlahnya. Hal ini merupakan cerminan
bahwa blok batuan yang telah terpatahkan dan
mengakibatkan terjadinya gempa bumi susulan,
sedang menuju proses keseimbangan. Gempa
bumi susulan yang terjadi belum pernah tercatat
magnitudonya lebih besar dibandingkan gempa
bumi utama. Kejadian gempa bumi susulan yang
terjadi masih dapat dirasakan oleh masyarakat
di Kota Sorong dengan skala intensitas II – IV
MMI. Gambar 4 berikut ini menampilkan peta
sebaran gempa bumi susulan yang bersumber
dari USGS.

Tabel 2. Parameter kejadian gempa bumi tanggal 25-9-2015 bersumber dari BMKG dan USGS.
No

Tanggal
Kejadian

Waktu (WIT)

1.

25-9-2015

00:53:28

2.

25-9-2015

00:53:28 WIB

Pusat
Gempa Bumi

Magnitudo

Kedalaman
(Km)

Sumber

0,59°LS dan
131,27°BT

6,8 SR

10 km

BMKG

0,629°LS dan
131,255°BT

6,6 Mw

24,1 km

USGS

		
		 Berdasarkan data mekanisme sumber
(focal mechanism) dari USGS, kejadian gempa
bumi tanggal 25 September 2015 diakibatkan
oleh pergerakan sesar aktif berupa aktivitas
sesar naik Manokwari dengan kedudukan
N 126oE dan dip 36o. Arah lurus atau strike
dari data mekanisme sumber ini berbeda
dengan arah jurus sesar naik Manokwari dari
Natawidjadja dkk., (2013). Kejadian gempa
bumi tersebut meskipun bersumber di laut
dengan mekanisme sesar naik, namun tidak
mengakibatkan terjadinya tsunami. Hal
ini diperkirakan energi gempa bumi tidak
mengakibatkan terjadinya dislokasi morfologi
bawah laut, atau kalaupun mengakibatkan
terjadinya dislokasi morfologi bawah laut,
dimensinya sangat kecil.
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Gambar 4. Sebaran Gempa Bumi Susulan (Bulatan
Merah) Berdasarkan Data BMKG.
Tanda Biru Bintang Merupakan Pusat
Gempa Bumi Utama Menurut USGS,
sedangkan Biru Bulat Merupakan
Pusat Gempa Bumi Utama Menurut
BMKG. Data Tektonik Bersumber dari
Natawidjadja (2013).
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3.4.
		

Dampak Gempa Bumi Tanggal 25
September 2015

		 Data dampak dari kejadian gempa bumi
tanggal 25 September 2015 diperoleh dari
kegiatan pemeriksaan lapangan, data kerusakan
bangunan yang dihimpun dari Pemerintah Kota
Sorong, Pemerintah Kabupaten Sorong, BPBD
Kabupaten Raja Ampat, media elektronik dan
cetak. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan
kejadian gempa bumi tanggal 25 September
2015 telah mengakibatkan bencana berupa
korban luka – luka dan kerusakan bangunan
di Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kota
Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan
hasil pemeriksaan lapangan tidak ditemukan
bukti lapangan telah terjadinya tsunami akibat
kejadian gempa bumi tanggal 25 September
2015 di pantai utara Kota dan Kabupaten
Sorong.
		 Menurut informasi dari Posko gempa bumi
Kota Sorong, kejadian gempa bumi tersebut di
Kota Sorong mengakibatkan 45 orang luka – luka
(40 orang luka ringan, 3 orang luka sedang, 2
orang luka berat), dan 260 bangunan mengalami
kerusakan. Berdasarkan pengamatan lapangan
terjadi retakan tanah di Komplek Perumahan
Moyo Permai berarah N 145o E dengan panjang
sekitar 10 m. Komplek perumahan tersebut
terletak pada endapan rawa. Di komplek ini
sebuah bangunan terlihat roboh dan beberapa
lainnya mengalami kerusakan parah. Sebuah
ruko yang terletak di Jalan Sangaji Gonof,
Klasaman, Kota Sorong mengalami kerusakan
parah dan bangunan menjadi miring sekitar 2o
hingga 4o. Ruko tersebut terletak pada endapan
rawa.
		 Menurut informasi dari Posko gempa
bumi Kabupaten Sorong, kejadian gempa bumi
tersebut di Kabupaten Sorong mengakibatkan
21 orang luka – luka (6 orang luka ringan dan 15
orang luka berat), 484 bangunan rusak berat,
334 bangunan rusak ringan, dan terjadinya
retakan tanah di Kelurahan Warmon Distrik
Aimas berarah N 91o E dengan panjang berkisar
dari 3 hingga 10 m. Retakan tanah juga teramati
di Kelurahan Makbon Distrik Makbon berarah N
141o E dengan panjang berkisar dari 2 hingga
10 m.
Gempa Bumi Sorong ... (Supartoyo, Cecep Sulaiman)

		
Menurut
informasi
dari
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Raja Ampat, kejadian gempa
bumi tersebut di Kabupaten Raja Ampat
mengakibatkan 1 orang luka – luka, 20 bangunan
rusak berat, 18 bangunan rusak sedang, dan
129 bangunan rusak ringan.
		Kejadian
gempa
bumi
tersebut
menimbulkan kepanikan dan keresahan
masyarakat terutama di Kota Sorong, Kota
Aimas Kabupaten Sorong, pantai Kota Sorong,
dan Pantai Makbon Kabupaten Sorong. Mereka
cemas karena adanya pengumuman peringatan
tsunami dari BMKG. Masyarakat yang bermukim
di pesisir pantai Kota Sorong dan Kabupaten
Sorong secara berbondong – bondong
meninggalkan rumahnya untuk mengungsi ke
tempat – tempat yang lebih tinggi agar terhindar
dari bencana tsunami.
3.5.

Intensitas Gempa Bumi

		 Goncangan gempa bumi tanggal 25
September 2015 terasa hampir di seluruh
wilayah Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan
Kabupaten Raja Ampat. Hasil survei lapangan
skala intensitas gempa bumi maksimum terjadi
di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong yang
mencapai skala VI MMI (Modified Mercally
Intensity). Hal ini dicirikan dengan goncangan
gempa bumi terasa oleh semua orang di
dalam dan luar rumah, orang sedang berjalan
terganggu, cairan bergoyang dan tumpah,
terjadi retakan pada dinding rumah, terjadi
retakan tanah, pintu rumah bergerak menutup
dan membuka, buku terjatuh dari raknya, barang
– barang diletakkan di meja berjatuhan, gambargambar jatuh dari dinding. Di samping itu
teramati juga sebuah rumah roboh di Komplek
Perumahan Mojo. Retakan tanah yang terjadi
di Kelurahan Makbon, Warmon, Kabupaten
Sorong dan perumahan Mojo Kota Sorong
bukan merupakan pensesaran permukaan (fault
surface rupture), tetapi lebih diakibatkan oleh
goncangan gempa bumi.
		 Sementara itu di Kota Waisai, Kabupaten
Raja Ampat goncangan gempa bumi dicirikan
terasa oleh sebagian orang di luar rumah,
orang sedang tidur terbangun, cairan tampak
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bergerak-gerak dan tumpah sedikit, barang
perhiasan rumah bergerak dan sebagian
jatuh, pintu membuka dan menutup, bandul
lonceng jam berhenti, dinding bangunan retak,
sebagian barang – barang yang diletakkan
di meja berjatuhan. Berdasarkan ciri – ciri
tersebut, maka skala intensitas gempa bumi
di Kota Waisai adalah V MMI. Sementara itu
menurut informasi dari BMKG dan posko gempa
bumi Kota Sorong skala intensitas gempa
bumi di daerah Teminabuan dan Pulau Misool
goncangan gempa bumi pada skala IV MMI
dicirikan oleh terasa di dalam rumah, sebagian
orang merasakan di luar bangunan, barang yang
bergantung bergoyang-goyang, jendela dan
pintu bergoyang dan berderik, gelas-gelas pada
rak berbunyi gemerincing, dinding dan rangka
rumah berbunyi. Selanjutnya berdasarkan data
tersebut direkonstruksi peta intensitas gempa
bumi tanggal 25 September 2015.
		 Gambar 5 menampilkan peta intensitas
gempa bumi dari Muzli (2015). Peta intensitas
gempa bumi dalam skala MMI hasil pemeriksaan
lapangan ditampilkan pada Gambar 6. Gambar
7 s/d 14 memperlihatkan dampak kejadian
gempa bumi tanggal 25 September 2015 di Kota
Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja
Ampat.
		Untuk mengetahui besarnya nilai
percepatan gempa bumi di batuan dasar pada
kejadian gempa bumi tanggal 25 September
2015 dihitung berdasarkan nilai magnitudo, jarak
horizontal dari pusat gempa bumi dan fungsi
atenuasi. Adapun besarnya nilai percepatan
gempa bumi dihitung menggunakan fungsi
atenuasi dari Toro dkk., 1994 (dalam Kramer,
1996), yaitu :

kota Waisai (0,06 g), Kota Aimas (0,15 g), Kota
Sorong (0,19 g), dan di lokasi pusat gempa
bumi (0,8 g). Peta percepatan gempa bumi
selengkapnya ditampilkan pada Gambar 15.
Pola Patahan:
Patahan Naik
Arah Patahan: Barat Laut-Tenggara

Gambar 5. Peta Intensitas Gempa Bumi, Pusat
Gempa Bumi Tanggal 24-9- 2015,
dan Mekanisme Sumber (Muzli, 2015).
Data Mekanisme Sumber Gempa
Bumi Bersumber Dari GF Postdam.

Gambar 6. Peta Intensitas Gempa Bumi Tanggal
24 September 2015 Daerah Sorong
dan Sekitarnya.

Ln PHA = 2,20 + 0,81 (Mw – 6) – 1,27 ln Rm +
0,11 max (ln Rm/100) – 0,0021 Rm
		PHA (peak horizontal rock acceleration)
: percepatan gempa bumi pada batuan dasar
dalam satuan g (gravitasi).
Mw : Moment magnitude
Rm = (R2 + 9,32) 0,5 , disini R merupakan jarak
horizontal dari pusat gempa bumi.
		 Dari hasil perhitungan percepatan gempa
bumi pada batuan dasar, diperoleh nilai PHA di
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Gambar 7. Kerusakan Rumah Penduduk di Desa
Makbon, Distrik Makbon, Kabupaten
Sorong.
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Gambar 8. Retakan Tanah Berarah N 141 o E di
Kelurahan Warmon, Distrik Aimas,
Kabupaten Sorong.

Gambar 11. Retakan Tanah Berarah N 145o E di
Komplek Perumahan Moyo, Kota
Sorong.

Gambar 9. Kerusakan Bangunan yang Materialnya
Menimpa Mobil di Jalan Nangka, Distrik
Aimas, Kabupaten Sorong.

Gambar 12. Kerusakan Ruko di Jalan Sangaji Gonof,
Kota Sorong. Ruko Tersebut Menjadi
Miring sekitar 2o hingga 4o.

Gambar

10.

Bangunan Roboh di Komplek
Perumahan Moyo, Kota Sorong
yang Dibangun pada Endapan
Rawa.

Gempa Bumi Sorong ... (Supartoyo, Cecep Sulaiman)

Gambar 13. Kerusakan Bangunan di Kampung
Waisai, Distrik Waigeo Selatan,
Kabupaten Raja Ampat.
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Gambar 14. Retakan di Dermaga Pelabuhan
Pariwisata Kabupaten Raja Ampat.

Gambar 15. Peta Kontur Percepatan Gempa Bumi
pada Batuan Dasar (Garis Merah).
Tanda Bintang Merupakan Pusat
Gempa Bumi Tanggal 25 September
2015.

3.6.

Perlunya Upaya Mitigasi Gempa Bumi

		 Kejadian bencana gempa bumi Sorong
tanggal 25 September 2015 telah memberikan
pelajaran bahwa pentingnya upaya mitigasi
gempa bumi di daerah Sorong. Pada waktu
Tim Tanggap Darurat Badan Geologi (TTD
BG) melakukan pemeriksaan lapangan, terlihat
bahwa masyarakat di daerah bencana tidak
siap dalam menghadapi bencana gempa bumi.
Mereka terlihat panik karena jarang bahkan
belum pernah mendapatkan informasi tentang
tata cara menghindar saat kejadian gempa bumi
melalui kegiatan sosialisasi ataupun simulasi.
Untungnya kejadian gempa bumi ini tidak diikuti
oleh tsunami. Apabila terjadi tsunami, maka
diperkirakan dampaknya semakin parah, dan
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kemungkinan korban jiwa cukup besar.
		 Dampak dari kejadian gempa bumi
ini cukup signifikan dibuktikan goncangan
mencapai skala VI MMI, terdapat retakan tanah,
likuifaksi dan beberapa bangunan roboh dan
rusak berat. Daerah – daerah yang mengalami
likuifaksi dan retakan tanah telah diinventarisir
dan semestinya dipergunakan sebagai data
dasar dalam tahap selanjutnya yaitu rehabilitasi
dan rekonstruksi. Beberapa bangunan yang
mengundang konsentrasi banyak orang masih
mampu bertahan dari goncangan gempa bumi
sebesar 6,8 SR, hal ini dapat dipelajari untuk
perencanaan bangunan ke depan, karena
terdapat beberapa bangunan yang mengundang
konsentrasi banyak orang mengalami kerusakan
parah. Berdasarkan data geologi terdapat Sesar
Sorong yang terletak di utara Kota Sorong, dan
berarah barat – timur. Kehadiran Sesar Sorong
ini harus mendapatkan perhatian, karena
merupakan sesar aktif sehingga merupakan
sumber gempa bumi, dan lokasinya terletak
dekat dengan kota Sorong. Oleh karena itu
perlu untuk melakukan pemetaan garis Sesar
Sorong secara detil untuk keperluan mitigasi
dan penataan ruang.
		 Upaya mitigasi gempa bumi dan tsunami
masih minim di Kota Sorong, Kabupaten Sorong,
dan Kabupaten Raja Ampat. Belum terdapat
petunjuk tentang jalur dan tempat evakuasi
tsunami di pantai Kota Sorong, Kabupaten
Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat, padahal
kejadian gempa bumi tanggal 25 September
2015 berpotensi terjadi tsunami, sehingga
masyarakat yang bermukim di daerah pantai
menjadi bingung, panik, cemas dan resah. Oleh
karena daerah tersebut merupakan daerah
rawan bencana gempa bumi dan tsunami, maka
diperlukan upaya mitigasi secara menerus di
wilayah ini yang bertujuan untuk meminimalkan
risiko yang ditimbulkan apabila terjadi gempa
bumi dan tsunami di kemudian hari.
		 Upaya mitigasi gempa bumi pada
prinsipnya adalah mencegah agar bahaya
gempa seperti goncangan gempa, pelulukan
atau likuifaksi (liquefaction), retakan tanah,
pergeseran tanah, amblesan tanah, dan gerakan
tanah atau longsor, tidak mengakibatkan
terjadinya bencana dan jatuhnya korban jiwa. Di
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samping itu juga dengan melakukan serangkaian
usaha
untuk
meningkatkan
kapasitas
masyarakat. Upaya mitigasi ini dilakukan
secara fisik atau struktural dan non fisik atau
non struktural. Upaya mitigasi struktural antara
lain dengan melakukan pembangunan fisik,
seperti membangun bangunan tahan gempa
bumi, membangun tempat dan jalur evakuasi,
membangun jembatan tahan gempa bumi,
dan lain-lain. Upaya mitigasi non fisik atau non
struktural dilakukan dengan penyadaran dan
peningkatan kemampuan masyarakat dalam
menghadapi ancaman bencana. Upaya mitigasi
non fisik ini antara lain dengan meningkatkan
kegiatan sosialisasi, simulasi, wajib latih
di daerah Sorong. Upaya lainnya adalah
memasukkan materi kebencanaan geologi untuk
semua tingkatan pendidikan di daerah Sorong.
Dengan upaya mitigasi ini diharapkan risiko dari
kejadian gempa, juga tsunami, di kemudian hari
dapat diminimalkan.
		 Hingga kini belum ada teknologi yang
mampu untuk meramalkan kejadian gempa bumi
dengan tepat. Tak ada seorang pun yang mampu
memperkirakan dengan tepat baik waktu, tempat
atau lokasi, maupun besaran gempa bumi yang
akan terjadi. Oleh karena itu, upaya terbaik
yang dapat dilakukan adalah mitigasi. Kejadian
gempa bumi Sorong tanggal 25 September
2015 memberikan pelajaran kepada masyarakat
Sorong dan kita semua yang bermukim dan
beraktivitas di kawasan rawan bencana gempa
untuk selalu melakukan mitigasi, baik secara
fisik maupun non fisik. Kedua upaya mitigasi
ini harus dilakukan secara bersamaan. Hanya
dengan upaya mitigasi dampak dari suatu
bencana akan dapat diminimalkan.
4.		

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.

Kesimpulan

		 Berdasarkan pembahasan sebelumnya
dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:
• Berdasarkan
hasil
pemeriksaan
lapangan, kejadian gempa bumi tanggal
25 September 2015 telah mengakibatkan
bencana di Kota Sorong, Kabupaten
Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat.
Gempa Bumi Sorong ... (Supartoyo, Cecep Sulaiman)

•
•

•

•

4.2.
•

Skala intensitas maksimum melanda
Kota Sorong, Distrik Aimas dan Makbon
Kabupaten Sorong yang mencapai VI
MMI (Modified Mercally Intensity).
Tidak terlihat adanya jejak tsunami akibat
kejadian gempa bumi tersebut di pantai
Makbon, Sorong, dan Raja Ampat.
Gempa bumi susulan yang terjadi
setelah gempa bumi utama tanggal
25
September
2015
merupakan
cerminan bahwa blok batuan yang
telah terpatahkan dan mengakibatkan
terjadinya gempa bumi, sedang menuju
proses keseimbangan, dan kekuatannya
akan semakin mengecil.
Nilai percepatan gempa bumi pada
batuan dasar di Kota Waisai (0,06 g),
Aimas (0,15 g), Sorong (0,19 g), di lokasi
pusat gempa bumi (0,8 g).
Wilayah Kota Sorong, Kabupaten
Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat,
Provinsi Papua Barat merupakan wilayah
rawan gempa bumi dan tsunami, karena
terletak dekat dengan sumber gempa
bumi yaitu sesar Sorong, sesar naik
Manokwari, dan sesar naik perairan utara
Papua. Adapun sumber pembangkit
tsunami adalah sesar naik Manokwari,
dan sesar naik perairan utara Papua.
Saran
Sehubungan wilayah Kota Sorong,
Kabupaten Sorong, dan Kabupaten
Raja
Ampat
merupakan
wilayah
rawan gempa bumi dan tsunami, agar
Pemerintah Provinsi/ Kota/ Kabupaten
lebih meningkatkan kegiatan mitigasi
melalui sosialisasi, simulasi, pelatihan
kepada masyarakat, yang bertujuan
meningkatkan pengetahuan masyarakat
tentang tata cara menyelamatkan diri
pada waktu terjadi gempa bumi yang
berpotensi mengakibatkan terjadinya
tsunami. Berdasarkan hasil pemeriksaan
lapangan, masyarakat yang bermukim
dan beraktivitas di wilayah tersebut
belum pernah mendapat kegiatan
sosialisasi, simulasi dan pelatihan
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•

gempa bumi dan tsunami. Sementara
itu juga tidak/ belum ada jalur/ rute dan
tempat evakuasi menyelamatkan diri dari
tsunami di daerah tersebut, termasuk
daerah Raja Ampat yang merupakan
salah satu tujuan wisata.
Agar Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/
Kota di Kota Sorong, Kabupaten Sorong,
dan Kabupaten Raja Ampat memasukkan
materi kebencanaan geologi (gempa
bumi, tsunami, dan gerakan tanah) ke
dalam kurikulum pendidikan agar para
guru dan pelajar dapat menambah
pengetahuan tentang mitigasi bencana
geologi.
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