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Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan
penerbitan edisi kedua Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana pada bulan Desember 2010.
Jurnal ini memuat makalah yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, yaitu pengaruh antropogenik terhadap
banjir Bengawan Solo, upaya mengantisipasi bencana melalui kekuatan berbasiskan masyarakat, penginderaan jauh
untuk penanggulangan bencana, pengembangan model pemberdayaan masyarakat dalam mempererat keserasian
sosial yang mendukung integrasi masyarakat,serta keluarga siaga bencana dalam perspektif sosiologi.
Untuk lebih meningkatkan hasil publikasi ilmiah mengenai penanggulangan bencana, kami atas nama Dewan
Redaksi Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana mengundang para ahli penanggulangan bencana untuk
mengirimkan makalah ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana yang akan terbit
2(dua) kali dalam setahun.
Kepada Pembina, penasehat, penulis, anggota dewan redaksi, manajemen Badan Nasional Penanggulangan
Bencana dan semua pihak yang telah berperan serta dalam penerbitan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih.
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PENGARUH ANTROPOGENIK TERHADAP BANJIR
BENGAWAN SOLO
Sutopo Purwo Nugroho*
Sutopo Purwo Nugroho, (2010), Pengaruh Antropogenik terhadap Banjir Bengawan Solo, Jurnal
Dialog Penanggulangan Bencana, Vol. 1, No. 2, Tahun 2010, hal 1- 8, 1 tabel, 8 gambar
Abstract
Changes in the river hydrology character is strongly inﬂuenced by climate change and
anthropogenic. Decrease of rainfall in Java has caused decreased ﬂow trends. Reduced
water catchment area has also led to reduced ﬂow. Upstream river ﬂow patterns Solo River,
which changes greatly inﬂuenced by changes in the river channel morphology. Before the
Wonogiri Dam was built river ﬂow patterns are relatively stable. But after Wonogiri Dam
was built, the pattern of decreasing ﬂow trend because the river ﬂow was blocked by the
dam with a capacity of 730 x 106 m3 per year. To cope with ﬂoods in the prone area is
short cut the original river channel meander shaped. The existence of a straight line of the
river ﬂow causes ﬂow more quickly and much faster so the ﬂow of the river more dry. These
conditions cause the ﬂow pattern of declining trends. Flood control efforts turned out to
have caused environmental problems that did not previously exist in the region.
Key Words : river, trend, disharge, ﬂood control, Bengawan Solo

1.

PENDAHULUAN

yang melanda Jawa Tengah dan Jawa Timur di
DAS Bengawan Solo dan DAS Brantas pada
akhir tahun 2007 yang lalu telah menyedot
setidaknya Rp. 2,01 Trilyun yang setara dengan
alokasi dana tanggap darurat untuk semua jenis
bencana sepanjang tahun 2008.
Parahnya, proses urbanisasi tidak hanya
terjadi di daerah hilir dimana kota-kota pesisir
berkembang secara alamiah, namun juga terjadi di
daerah hulu yang sediakala merupakan kawasan
resapan air. Perkembangan penggunaan lahan di
sejumlah daerah aliran sungai-sungai di Indonesia
dalam tiga dasawarsa terakhir ini telah memberi
dampak berupa peningkatan frekuensi, debit,
dan volume banjir dari sungai-sungai yang ada
(Pawitan, 2004). Proses perubahan yang terjadi
secara terus menerus tersebut jelas berimplikasi
terhadap perubahan aliran sungai. Kondisi
demikian juga terjadi di DAS Bengawan Solo.
Bengawan Solo merupakan sungai yang
terpanjang di Pulau Jawa yaitu sekitar 600 km
dengan luas DAS sekitar 16.100 km2 atau sekitar
12,3% dari luas Pulau Jawa. Sungai ini mengalir

1.1 Latar Belakang
Sebagian besar kota-kota besar di
Indonesia berkembang di dataran banjir
sehingga memiliki risiko yang tinggi terhadap
banjir. Risiko bencana meningkat pada kawasan
perkotaan karena memiliki tingkat kepadatan
penduduk yang besar. Di Indonesia pada tahun
2008, lebih kurang 50% penduduknya tinggal
di kawasan perkotaan. Sekitar, 110 juta dari
total 222,78 penduduk bermukim pada 60 kota
utama yang terletak 100 km dari garis pantai.
Banjir merupakan bencana yang paling
besar frekuensinya di Indonesia dimana tercatat
108 kali dari keseluruhan 343 peristiwa bencana.
Kerugian yang ditimbulkan dari bencana banjir
snagat besar. Sebagai misal adalah, banjir
*
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melintasi Provinsi Jawa Tengah (8 kabupaten,
1 kota) dan Jawa Timur (9 kabupaten, 2 kota)
dengan melalui beberapa rangkaian pegunungan
seperti: Pegunungan Kapur, Kendeng, Merapi,
Merbabu, Lawu dan Wilis. Jumlah penduduk di
DAS Bengawan Solo terus bertambah. Pada tahun
1980 sekitar 13,45 juta jiwa, tahun 1990 meningkat
menjadi 14,67 juta jiwa, tahun 1998 menjadi 15,37
juta jiwa dan tahun 2005 menjadi 17,5 juta jiwa
dengan kepadatan penduduk 1.087 jiwa per km2.
Masalah utama dari aspek bencana di DAS
Bengawan Solo adalah banjir. Hampir setiap
tahun banjir selalu terjadi di daerah-daerah
rawan banjir, baik bagian hulu, tengah dan hilir
DAS Bengawan Solo. Kawasan hulu DAS
Bengawan Solo yang sering mengalami banjir
adalah daerah-daerah di sekitar alur sungai
karena terkena luapan dari Bengawan Solo.
Berkurang kawasan lindung dan resapan
air akibat adanya perubahan penggunaan lahan
telah menyebabkan peningkatan debit banjir.
Di bagian hulu DAS Bengawan Solo telah
berkembang permukiman yang semakin padat
penduduknya. Berdasarkan analisis citra Landsat
tahun 2001, tutupan lahan di DAS Bengawan Solo
didominasi oleh pertanian lahan kering (43,78%),
sawah (18,97%), hutan (13,57%), permukiman
(10,84%), semak belukar (5,06%), tanah terbuka
(4,18%), perkebunan (1,55%) dan tambak/rawa
(1,49%). Dengan terbatasnya kawasan hutan
tersebut menyebabkan curah hujan sebagian besar
berubah menjadi limpasan permukaan dan pada
akhirnya meningkatkan debit banjir.
Guna mengatasi masalah banjir, maka
sesuai Masterplan Pengendalian Banjir Sungai
Bengawan Solo dilakukan upaya struktural
seperti pembangunan Waduk Wonogiri, pelurusan
alur sungai (short cut), sudetan, normalisasi,
pembangunan tanggul sungai dan sebagainya.
Dengan adanya upaya tersebut diharapkan debit
sungai dapat mengalir lebih cepat ke arah hilir
sehingga genangan dan banjir dapat teratuskan.
Namun upaya pengendalian banjir tersebut
tenyata memberikan dampak banjir bagi kawasan
di hilirnya. Penetapan kebijakan pembangunan
yang kurang berwawasan lingkungan tersebut

telah menimbulkan masalah baru
meningkatnya banjir pada daerah lain.

yaitu

1.2. Tujuan
Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh
antropogenik terhadap pola kecenderungan debit
sungai di hulu DAS Bengawan Solo. Hal ini
sangat penting guna mengetahui bagaimana pola
kecenderungan waktu jangka panjang yaitu dari
tahun-tahun sebelumnya hingga kondisi terakhir.

2.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di hulu DAS
Bengawan Solo dengan menggunakan data
sekunder. Jenis data yang dikumpulkan adalah
data debit sungai secara jangka panjang yaitu
dari tahun 1971 hingga 2001. Mengingat
ketersediaan data debit aliran sangat beragam
bentuk dan pencatatannya, maka kondisinya
disesuaikan dengan yang ada. Bentuk data
debit umumnya dalam bentuk aliran (m3/detik)
atau tinggi muka air (meter) yang selanjutnya
perlu dikalikan dengan rating curve untuk
memperoleh data debit (m3/detik). Format
pencatatan umunya dalam bentuk rata-rata
harian, mingguan, dan bulanan.
Data debit yang sudah diperoleh selanjutnya
dibakukan dalam satuan m3/detik. Oleh karena
itu untuk stasiun-stasiun hidrometri yang
pengukuran debit dengan hanya mengukur duga
muka air maka perlu dihitung dengan rating
curve yang ada untuk masing-masing stasiun
pengukuran. Data debit yang digunakan adalah
data debit rata-rata bulanan yang diperoleh dari
data penjumlahan data debit harian.
Analisis kecenderungan debit dilakukan
dengan menggunakan analisis statistik yakni
metode Mann Kendall. Metode Mann Kendall
merupakan salah satu metode statistik non
parametrik yang sering digunakan untuk
mendeteksi pola kecenderungan (Yue et al.,
2002). Untuk mengetahui dampak dari adanya
pembangunan terhadap perubahan watak
hidrologi maka dilakukan analisis komparatif
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terhadap perubahan morfologi alur sungai
melalui analisis spasial. Beberapa kebijakan
pembangunan dalam penanggulangan banjir
disandingkan dengan perubahan watak hidrologi
pada kawasan tersebut.

pertanian di lereng-lereng pegunungan dilakukan
tanpa diikuti oleh kaidah konservasi tanah dan air
dengan baik (Gambar 1 dan 2). Akibatnya erosi
meningkat dan menyebabkan kawasan tersebut
rawan terhadap longsor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berkembangnya
kawasan
budidaya
di DAS Bengawan Solo tidak terlepas dari
suburnya kawasan tersebut. Lembah Bengawan
Solo Hulu (6.072 km2) dan Kali Madiun (anak
sungai dengan luas DAS 3.755 km2) merupakan
lembah yang sangat luas dan berada di atas
dataran alluvial. Bengawan Solo Hilir melintasi
bukit-bukit Tertiary dan Kuarter dan rangkaian
pegunungan Kendeng. Bukit Tertiary terdiri dari
batuan tufa, lanau, lempung dan batugamping
Miosen. DAS Secara klimatologis, DAS
Bengawan Solo beriklim tropis yang ditandai
dengan curah hujan yang tinggi pada musim
hujan dan curah hujan rendah pada musim
kemarau dengan curah hujan tahunan rata-rata
sebesar 2.100 mm. Sekitar 80% curah hujan
tahunan terjadi pada bulan November hingga
April. Rata-rata evaporasi sekitar 4,3 mm/hari.
Secara keruangan curah hujan terkonsentrasi di
bagian hulu yaitu di sekitar Gunung Lawu dan
Gunung Merapi dengan curah hujan tahunan
sekitar 3.000 mm/tahun. Di bagian tengah curah
hujan tahunan sekitar 2.000 mm/tahun dan di
bagian hilir sekitar 1.500 mm/tahun.
Dengan lahan yang subur tersebut
menyebabkan
perkembangan
kawasan
permukiman meningkat dengan cepat. Daerahdaerah di dataran banjir seperti Solo, Madiun,
Ngawi, Bojonegoro, Tuban, dan Gresik telah
berkembang dengan pesat. Meningkatnya
jumlah penduduk pada daerah-daerah tersebut
makin meningkatkan tekanan penduduk
terhadap lingkungan. Tidak sedikit pula yang
bertempat tinggal di dataran banjir, bahkan di
bantaran sungai.
Daerah hulu dengan topograﬁ perbukitan
dan pegunungan dimanfaatkan untuk budidaya
lahan pertanian dan permukiman. Pemanfaatan

Gambar 1. Pertanian lahan kering yang
dibudidayakan di lereng-lereng
pegunungan

Gambar 2. Budidaya pertanian lahan kering yang
tidak diikuti konservasi tanah dan air

Rusaknya kawasan resapan air dan makin
terdegradasinya DAS menyebabkan banjir
semakin meningkat. Untuk mengendalikan banjir
yang ada maka telah banyak dilakukan upaya
pengendalian banjir, baik struktural maupun non
struktural. Dalam rencana induk pengendalian
banjir Bengawan Solo telah ditetapkan berbagai
rencana penanggulangan banjir, seperti
pembangunan bendungan, bendung, normalisasi
sungai, sudetan, pembangunan tanggul sungai
dan sebagainya (Gambar 3).
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Sesuai dengan Masterplan Pengendalian
Banjir Bengawan Solo, maka telah banyak
dilakukan upaya pengendalian banjir, baik di
kawasan hulu maupun di bagian hilir sungai.
Pembangunan tanggul sungai sudah dilakukan
dari hulu hingga hilir dengan panjang keseluruhan
mencapai 289 km (Tabel 1). Tidak seluruh
bantaran sungai di tanggul di sepanjang Bengawan
Solo, namun pada daerah-daerah yang memiliki
rawan banjir. Selain, itu untuk mengendalikan
banjir telah dibangun Waduk Wonogiri. Waduk
Wonogiri merupakan bendungan terbesar di DAS
Bengawan Solo dengan kapasitas tampung 730 x
106 m3 yang selesai dibangun pada tahun 1981.
Waduk tersebut berfungsi sebagai suplesi air irigasi
untuk 23.200 ha, PLTA 12,4 MW dan pengendali
banjir dengan kemampuan mampu mereduksi
debit banjir dari 4.000 m3/detik menjadi 400 m3/
detik. Upaya lain adalah normalisasi alur sungai
Bengawan Solo. Pada periode antara 1994-1996
dibangun sudetan sungai sepanjang 10,6 km,
normalisasi sungai 24,2 km dan pembangunan
tanggul 24,2 km yang meliputi Kabupaten
Sukoharjo, Klaten dan Kota Solo.

Intensifnya penggunaan lahan di hulu Bengawan
Solo telah menimbulkan erosi yang sangat
besar. Lahan pertanian banyak diusahakan di
daerah pegunungan hingga lereng yang cukup
terjal. Kondisi demikian menyebabkan tingkat
erosi tanah, khususnya di bagian hulu cukup
besar. Erosi tanah di DAS Bengawan Solo Hulu
mencapai 3,18 mm/tahun dan sedimen lapang
mencapai 250 – 1000 ton/ha/tahun. Berdasarkan
data sounding, sedimentasi di Bendungan
Wonogiri mencapai 5,9 juta m3/tahun antara
tahun 1980-1993 (Gambar 4). Sedangkan
antara tahun 1993 – 2005 sedimentasi mencapai
sekitar 3,1 juta m3/tahun atau 3.192.000 ton/
tahun (Gambar 5) (JICA, 2006).

Gambar 4. Laju sedimentasi sebesar 5,9 juta m3/
tahun di Waduk Wonogiri pada periode
1980 – 1993 (Sumber: JICA, 2006)

Gambar 3. Masterplan pengendalian banjir
Bengawan Solo (Sumber: PJT I)
No
1
2
3

Sungai
Bengawan Solo
hulu
Bengawan Solo
hilir
Kali Madiun

Panjang
Sungai (km)
200

Panjang Tanggul (km)
Kiri
Kanan
Jumlah
20
19
39

299

99

109

208

78

21

21

42

Tabel 1. Panjang tanggul yang telah dibangun di
Bengawan Solo

Dalam perkembangannya fungsi Waduk
Wonogiri tersebut telah berkurang sangat besar.

Gambar 5. Laju sedimentasi sebesar 3,1 juta m3/
tahun di Waduk Wonogiri pada periode
1993 – 2005 (Sumber: JICA, 2006)

Besarnya tingkat sedimentasi tersebut
menyebabkan kapasitas bendungan berkurang.
Dengan berkurangnya kemampuan menampung
volume tersebut maka kemampuan pengendalian
banjir berkurang, khususnya pada saat puncak
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musim penghujan dimana kondisi duga muka air
permukaan di bendungan telah limpas. Perbedaan
antara kondisi Bendungan Wonogiri saat musim
penghujan dan kemarau disajikan pada Gambar 6.
Upaya-upaya pengendalian banjir tersebut
ternyata telah memberikan dampak pada
perubahan kecenderungan debit sungai. Pada
periode 1972-1981 yaitu sebelum beroperasinya
Waduk Wonogiri pola kecenderungan debit
sungai Bengawan Solo di stasiun Kauman relatif
tetap. Namun dengan mulai beroperasinya
waduk Wonogiri dengan daya tampung 730 x
106 m3 pada akhir 1981, telah menyebabkan
pola kecenderungan debit sungai Bengawan Solo
menurun secara signiﬁkan hingga tahun 1996
(Gambar 7). Menurunnya debit sungai tersebut
karena sangat dipengaruhi oleh beroperasinya
waduk Wonogiri yang memiliki fungsi utama
sebagai pengendali banjir daerah di bagian hilir.
Kemampuan waduk tersebut adalah mampu
menurunkan debit puncak banjir dari 4.000
m3/detik menjadi 400 m3/detik sehingga debit
sungai dapat dikendalikan baik pada saat musim
penghujan maupun kemarau.

Beroperasinya
Waduk Wonogiri

4000

Beroperasinya
Sudetan dan Normalisasi

Debit (m3/det/thn)

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Gambar 7. Perubahan pola kecenderungan debit
sungai sebelum (1972-1981) dan
sesudah (1982-1996) beroperasinya
waduk Wonogiri, serta pengaruh
pembangunan sudetan dan normalisasi
sungai Bengawan Solo (1997-2001)
distasiun Kauman.

Kabupaten Sukoharjo, Klaten dan
Kota Solo. Tujuan utama dari pembangunan
infrastruktur
sungai
tersebut
adalah
mengendalikan banjir pada daerah-darah
tersebut sehingga meander sungai menjadi
lurus dan kemampuan pengatusan debit sungai
dapat berlangsung dengan lebih cepat. Dengan
hilangnya meander dan palung sungai lurus
maka debit sungai meningkat lebih besar.
Perubahan kenaikan sungai tersebut terlihat dari
data debit tahun 1997-2001 yang menunjukkan
pola kecenderungan naik. Kecilnya debit sungai
pada tahun 1997 disebabkan oleh pengaruh El
Nino yang menyebabkan berkurangnya curah
hujan pada saat itu. Namun setelah luruhnya
pengaruh El Nino dan curah hujan normal, debit
sungai di stasiun Kauman menunjukkan pola
kecenderungan kenaikan yang sangat besar.
Perubahan bentuk morfologi sungai Bengawan
Solo di bagian hulu tersebut disajikan pada
Gambar 8.
Dibandingkan dengan sungai-sungai lain
maka perubahan pola kecenderungan debit
sungai sangat bervariasi. Saat ini sebagian
besar sungai-sungai di dunia mengalami
kecenderungan yang menurun. Berdasarkan
hasil analisis kecenderungan debit sungai, baik
di bagian hulu, tengah dan hilir dari delapan
sungai utama di Jawa, terlihat semua sungai
di Jawa mempunyai kecenderungan turun.
Artinya debit sungai semakin mengecil dan

Gambar 6. Perbandingan kondisi air pada Waduk
Wonogiri saat musim penghujan dan
kemarau

Sesuai dengan Rencana Induk Pengendalian
Banjir Sungai Bengawan Solo, maka pada periode
antara 1994-1996 dibangun sudetan sungai
sepanjang 10,6 km, normalisasi sungai 24,2 km
dan pembangunan tanggul 24,2 km yang meliputi
5
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kecenderunganya semakin meningkat. Semakin
ke arah hilir maka kecenderungan penurunan
debit semakin besar (Nugroho, 2010). Fenomena
penurunan debit sungai tersebut, juga terjadi di
sungai-sungai lain di dunia, seperti 42 sungai
di Kanada.

air dari waduk-waduk besar di bagian hulu
ternyata juga memberikan pengaruh terhadap
pola kecenderungan debit sungai (Humborg
et al.,1997; Admiral et al., 1990; Bennekom et
al., 1981; Conley et al., 1993; Hastenrath et al.,
1999; Nilsson et al., 2005; Shiklomanov, 1997).

Gambar 8. Perbandingan morfologi alur sungai Bengawan Solo dari tahun 1945 hingga 2007

Dengan menggunakan metode MannKendall, sungai-sungai tersebut juga mengalami
kecenderungan penurunan debit -2,3 km3/tahun
untuk periode pengamatan selama 37 tahun
dengan tingkat signiﬁkasi α = 0,05 dan nilai Z
> 2,576 (Dery et al., 2005). Zhang et al., (2001)
dan Whitﬁeld dan Cannon (2000) juga meneliti
sungai-sungai di Kanada dengan 243 stasiun
tahun 1967-1996 dan 650 sungai untuk periode
1976-1995 menunjukkan sebagian besar debit
sungai mengalami kecenderungan penurunan.
Seperti halnya hasil penelitian di beberapa sungai
di dunia, pengaruh dari adanya pengaturan tata

Pengaruh perubahan pola kecenderungan debit
akibat pembangunan waduk dan pembangunan
infrastruktur badan sungai terlihat secara nyata
di hulu sungai Bengawan Solo yaitu di stasiun
Kauman yang mewakili luas DAS sekitar 5.196
km2 dari stasiun tersebut.
Pengaruh antropogenik, khususnya
perubahan penggunaan lahan dan biogeoﬁsik
DAS kontribusinya terhadap perubahan pola
kecenderungan debit lebih besar daripada
pengaruh perubahan iklim global. Chiew dan
McMahon (1996) telah melakukan pengujian
statistik terhadap data historis debit puncak
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dan volume aliran dari 142 sungai di dunia
dengan panjang data 50 sampai 162 tahun dan
luas DAS 1000 sampai 8 juta km2, dan sampai
pada kesimpulan bahwa walau didapatkan
adanya pola kecenderungan dan perubahan
nyata pada sejumlah lokasi, namun tidak
diperoleh konsistensi untuk seluruh wilayah.
Disimpulkan bahwa dari data debit puncak
dan volume aliran sungai tersebut tidak
dapat dibuktikan adanya pola kecenderungan
akibat telah terjadinya perubahan iklim
global. Dalam sejumlah kasus di mana pola
kecenderungan terjadi, diyakini karena
telah terjadinya perubahan kondisi bioﬁsik
DAS, dan hal ini menunjukkan adanya
ketidakpastian ketersediaan air wilayah
di masa depan dalam kaitannya dengan
perubahan iklim global.

menjadi lebih besar. Halusnya penampang
basah sungai dan lurusnya alur sungai
mengakibatkan kecepatan aliran sungai
menjadi lebih besar sehingga debit membesar.
Oleh karena itu model pembangunan sungai
seperti yang terjadi di hulu Bengawan Solo
hendaknya menjadi pembelajaran yang
penting, khususnya pengendalian banjir di
bagian hulu sungai.
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MELALUI KEKUATAN BERBASISKAN MASYARAKAT
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Masyarakat, Jurnal Dialog Penanggulanggan Bencana, Vol. 1, No. 2, Tahun 2010, hal 9-16.
Abstract
In order to comprehend how community responds and prepares for anticipating
disasters, it is necessary to understand more on how the community copes with unusual
or stressful situations. Every community has different characteristics on social structures
which assists individual or families passing through difﬁcult periods. As disaster occurs,
the community becomes a collective instrument to organize and manage actions on
behalf of disaster victim, and the relationships of individuals and families within a system
be either formal or informal. Therefore disaster management based on the power of
community based is supposed to be able to minimize causes and effects of disasters.
Key Words : community, disaster management

1. LATAR BELAKANG

Dalam khasanah ilmu manajemen,
penanggulangan bencana menjadi bagian dari
manajemen pembangunan. Oleh karena itu,
dipandang dari sisi manajemen pembangunan,
penanggulangan bencana tidak dapat dianggap
sebagai kegiatan rutin atau kegiatan sampingan
yang sekadar bersifat reaktif. Penanggulangan
bencana juga bukan kegiatan yang sifatnya
mendadak karena disebabkan oleh terjadinya
bencana. Penanggulangan bencana adalah
kegiatan pembangunan yang terkordinasi,
menyeluruh dan terpadu serta berkelanjutan.
Sebelum
pembahasan
mengenai
penanggulangan bencana, terlebih dahulu akan
dipaparkan apa yang disebut dengan fenomena
alam yang mewujud menjadi bencana.
Fenomena alam yang mengakibatkan kerugian,
harta benda dan nyawa pernah terjadi dari waktu
ke waktu di Indonesia. Fenomena alam dapat
berbentuk gempa bumi (earthquake), tanah
longsor (landslide), badai topan (thaiphoon),
gunung meletus (volcanic eruption), banjir
bandang (mood ﬂood), dan tsunami. Akibat
fenomena alam tersebut, dapat menimbulkan
kerugian harta benda dan nyawa. Bencana
adalah kondisi yang terjadi pada saat fenomena

Bencana dapat disebabkan oleh fenomena
alam dan ulah manusia. Bencana pada umunya
terjadi secara mendadak dan dapat menimbulkan
dampak yang merugikan. Masyarakat sebagai
pihak yang mengalami dan terkena bencana
perlu melakukan tindakan untuk menghadapi
dan menanggulanginya. Upaya itu dikenal
dengan penanggulangan bencana atau disaster
management.
Penanggulangan
bencana
merupakan suatu rangkaiaan kegiatan yang
dilaksanakan secara terus menerus meliputi
sebelum, pada saat dan setelah bencana terjadi.
Penanggulangan bencana pada hakikatnya
merupakan upaya kemanusiaan untuk melindungi
dan menyelamatkan manusia sebagai sumber
daya pembangunan dari ancaman bencana.
Di samping itu, penanggulangan bencana
merupakan kegiatan ekonomi yang bertujuan
memulihkan kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang terkena bencana.

*

Penulis adalah Kepala Seksi Kompensasi, Deputi
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, BNPB.
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alam merenggut kerugian harta benda dan
nyawa. Namun, pada saat fenomea alam tidak
menimbulkan dampak terhadap manusia maka
tidak dapat dikatakan bencana
Perlu kiranya mengingat fenomena alam dan
bencana yang pernah terjadi di Indonesia. Pada
12 Desember 1992, gempa bumi yang dibarengi
dengan tsunami menghantam sebagian besar
wilayah Nusa Tenggara Timur, terutama Ende,
Pulau Babi dan Flores. Di tengah kerusakan
yang ditimbulkan oleh gempa dan tsunami
tersebut, serta belum tertangani dengan tuntas,
justru banyak LSM dadakan yang bermunculan.
Mereka mengatasnamakan masyarakat NTT
dan bergerak sendiri-sendiri turut serta dalam
penanganan bencana. Satu di antaranya adalah
Panitia Nasional Penanggulangan Bencana,
begitu pula di pihak pemerintah membentuk
Panitia Pusat Penanggulangan Bencana Flores.
Seiring dengan itu, bantuan kemanusian
banyak yang berdatangan baik dari dalam
dan luar negeri. Distribusi yang kurang baik
pada akhirnya menyebabkan banyak bantuan
yang terlantar. Terjadi adu argumentasi dan
saling menjatuhkan satu sama lain di antara
para pelaku dalam upaya penanggulangan
bencana tersebut. Kondisi ini menggambarkan
kepada kita, betapa sulitnya melaksanakan
penanggulangan bencana.
Tidak lama berselang setelah Tsunami
Flores, terjadi letusan Gunung Semeru. Letusan
memngakibatkan terjadi muntahan material
panas ke kawasan Lumajang Timur. Kerugian
akibat bencana ini mencapai ratusan juta rupiah
dan menewaskan beberapa penduduk.
Contoh kejadian bencana selanjutnya
ialah manakala terjadi gempa bumi di Liwa–
Lampung Barat. Gempa bumi ini berlangsung
selama lima (5) menit dengan kekuatan
6,5 skala richter. Akibat bencana ini adalah
hancurnya 80% bangunan yang ada. Kerugian
yang terjadi puluhan milyar rupiah. Sementara
itu korban jiwa mencapai 200 penduduk tewas
dan 1000 penduduk luka berat. Penanganan
gempa bumi Liwa ini menyisakan persoalan
tentang jumlah dan distribusi bantuan yang

tidak jelas, persoalan ini berlangsung hingga
beberapa tahun ke depan.
Pada 3 Juni 1994 pukul 02.00 dinihari,
gelombang pasang menggulung sepanjang
pantai selatan Jawa Timur. Dimulai dari Pacitan
di bagian barat sampai Banyuwangi di bagian
timur. Akibat bencana ini, sedikitnya telah
ditemukan 300 orang meninggal.
Selanjutnya, pada 26 Desember 2004
Tsunami besar menghantam sebagian besar
wilayah Nangroe Aceh Darusalam, ribuan jiwa
telah melayang, ribuan rumah hancur luluh
dilumatnya. Rentetan kejadian bencana pun
masih berlanjut. Ditandai dengan gempa bumi
menghantam Nias, gempa bumi Yogyakarta dan
sebagian besar Propinsi Jawa Tengah, tsunami
dan gempa bumi menghantam juga pantai
Pangandaran–Jawa Barat, dan terakhir adalah
Gempabumi Jawa Barat 2 September 2009 dan
Sumatra Barat 30 September 2009.

2. PEMBAHASAN
Satu hal yang dapat ditarik dari kejadian
bencana yang terjadi ini, ialah bahwa sebagai
manusia, kita belum siap mengantisipasi
fenomena
alam
yang
mengakibatkan
terjadinya bencana. Kendati pun sudah dengan
mengerahkan seluruh kemampuan yang
ada, pada saat terjadi bencana, tetap saja ada
kerugian dan kerusakan sarana dan prasarana
serta korban jiwa yang banyak. Kesiapsiagaan
sangat diperlukan, satu di antaranya bisa dicapai
melalui pemberdayaan masyarakat. Harapannya
kita akan mampu meminimalisasi dampak dari
bencana tersebut.
Mengingat kehancuran sarana dan prasara,
kerugian harta benda serta korban jiwa yang
diakibatkan oleh bencana, maka sudah saatnya
kita menggali totalitas diselenggarakannya
penanggulangan bencana. Cara yang dapat
ditempuh
melalui
upaya–upaya
yang
berbasiskan masyarakat dalam mengantisipasi
penanggulangan bencana. Muncul pertanyaan,
mengapa harus masyarakat mengantisipasi
bencana?
Jawabannya
ialah:
karena
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masyarakatlah yang pertama bersinggungan
langsung terhadap bencana dan dampak
bencana. Selain itu, masyarakat pula yang harus
bertanggungjawab terhadap penanggulangan
bencana, terutama masyarakat yang berada di
sekitar lokasi bencana atau masyarakat yang
berada di wilayah rawan bencana.
Langkah-langkah dalam penanggulangan
bencana, seperti telah dikemukakan di
muka, bahwa penanggulangan bencana
diselenggarakan melalui tahap-tahap kegiatan,
yaitu pada tahap sebelum terjadi bencana,
pada saat terjadi bencana dan pada saat
pasca bencana.
Adapun langkah-langkah
penanggulangan bencana pada tahap sebelum
terjadi bencana yaitu melalui kegiatan yang
bersifat preventif, antara lain kesiapsiagaan,
peringatan dini, mitigasi, pelatihan, gladi
bencana dan kewaspadaan.
Pada saat tahap bencana terjadi yang umum
disebut sebagai tahap tanggap darurat, kegiatan
yang biasa dilakukan adalah pencarian,
penyelamatan
(evakuasi),
pengungsian,
pelayanan sosial dan pelayanan medik. Pada
tahap sesudah atau pasca bencana kegiatan
yang dilaksanakan adalah rehabilitasi ﬁsik dan
sosial, rekonstruksi, pemulihan permukiman
penduduk, dan konsolidasi.
Namun demikian, pengalaman di lapangan
menunjukan bahwa pentahapan kegiatan
maupun langkah penanggulangan bencana tidak
dapat ditarik garis secara tegas sebagai pembatas
dari satu ke tahap ke tahap berikutnya dan dari
langkah satu ke langkah lainnya. Demikian pula
langkah-langkah tersebut seringkali tidak dapat
dilaksanakan secara berurutan.
Kendati begitu, fakta ini tidak mengurangi
arti penanggulangan bencana sebagai kegiatan
atau rangkaian kegiatan yang menyeluruh,
terpadu dan berlanjut yang merupakan suatu
siklus kegiatan. Agar penanggulangan bencana
dapat dilaksanakan secara menyeluruh terpadu
dan berlanjut, perlu adanya “koordinasi”
yaitu koordinasi sejak tahap preventif hingga
rekonstruksi, serta koordinasi antar pelaksana,
antar instansi pemerintah dan antar instansi
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pemerintah dan masyarakat.
Penanggulangan bencana pada dasarnya
bukanlah menjadi tugas tanggung jawab
pemerintah semata, namun menjadi tanggung
jawab dan kewajiban masyarakat luas, (alim
ulama, dunia pendidikan, dunia usaha, para
ahli kebencanaan, para pemerhati bencana).
Oleh karena penanggulangan bencana menjadi
kewajiban masyarakat, maka keikutsertaan
masyarakat dalam penanggulangan bencana
menjadi wajib dan perlu lebih dikembangkan
atau
dimasyarakatkan.
Keikutsertaan
masyarakat dalam penanggulangan bencana
harus dilaksanakan melalui usaha: “Upaya
antispasi bencana melalaui kekuatan yang
berbasiskan masyarakat”.
Pemberdayaan
masyarakat
dalam
penanggulangan bencana adalah upaya
penanggulangan bencana yang berbasiskan
pada masyarakat. Selain itu, juga bertumpu pada
kemampuan sumberdaya manusia setempat
(Community Based Disaster Management).
Wilayah Indonesia merupakan daerah yang
rawan bencana dan terjadi bencana hampir di
sepanjang tahun dengan intensitas yang tinggi.
Mengingat luasnya wilayah dan besarnya
penduduk, sudah selayaknya dibentuk atau
disusun sistem penanggulangan bencana yang
berdasarkan pada kemampuan masyarakat
swakarsa.
Penanggulangan bencana swakarsa didasarkan
pada keikutsertaan masyarakat pada upaya
peruntukan dan kekuatan daya tangkal masyarakat
yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan
secara global di bidang penanggulangan bencana.
Hal ini mendasarkan pada:
Pertama,
Penanggulangan
bencana
merupakan salah satu perwujudan dari upaya
melindungi segenap masyarakat dari berbagai
ancaman, antara lain ancaman bencana.
Kedua, Wilayah Indonesia (dari Sabang
sampai Merauke) merupakan daerah rawan
bencana, karena hampir semua macam dan
jenis bencana terdapat di Indonesia dan terjadi
sepanjang tahun. Jenis bencana yang termasuk
di antaranya ialah bencana akibat ulah manusia/
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konﬂik sosial, yang saat ini merupakan kejadian
yang lazim di berbagai wilayah Indonesia
seiring perubahan environment (otonomi daerah
dan reformasi)
Ketiga, Wilayah Indonesia sangat luas
akan tetapi kemampuan pemerintah untuk
mengantisi bencana terbatas, seperti diketahui
bahwa Indonesia memiliki 17.506 pulau besar
dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai
Merauke.
Dari sekian banyak pulau-pulau dan
penduduk, teridentiﬁkasi bahwa sebanyak 6000
pulau tidak berpenghuni. Faktor luas wilayah
dan penduduk ini, menyebabkan Pemerintah
Indonesia menghadapi kendala jarak, waktu dan
biaya guna melakukan upaya penanggulangan
bencana.
Keempat, Jumlah penduduk Indonesia secara
demograﬁ sangat banyak, disertai dengan tidak
meratanya penyebaran penduduk. Penduduk
tersebut, sebagian besar terpusat di pulau Jawa,
Bali, Sumatera dan Nusa Tenggara Barat dan
sebagian lagi tersebar di bagian pulau-pulau
lainnya. Potensi jumlah penduduk yang besar itu
jika ditingkatkan kemampuannya secara dinamis
akan menjadi sumber daya manusia yang
berkualitas dalam penanggulangan bencana.
Untuk mengubah potensi penduduk menjadi
sumberdaya manusia yang berkualitas adalah
salah satu upaya peningkatan ketahanan yang
menyeluruh dalam penanggulangan bencana.
Kelima, Pelaksanaan pembangunan nasional
adalah merupakan aset yang harus dijamin
keamanan dan kesinambungannya dari ancaman
bencana. Pembangunan nasional yang dimaksud
adalah sarana, prasarana dan sumber daya
manusia yang telah dibangun dan dikembangkan
melalui berbagai upaya pembangunan oleh
bangsa Indonesia.
Untuk pengembangan sistem penanggulangan
bencana swakarsa ini diperlukan berbagai
persiapan dan perencanaan yang intensif, baik
piranti lunak maupun tenaga manusianya.
Kegiatan tersebut meliputi kegiatan untuk
memprakondisikan aparat pemerintah di
daerah. Harapannya akan menjadi motor

penggerak partisipasi masyarakat, berikutnya
adalah penyiapan piranti keras dan penyiapan
pendukung utama.
Perlu pula disadari, bahwa kegiatan
pengembangan ini akan sangat dipengaruhi
oleh kegiatan pembinaan sebelumnya.
Apabila pembinaan yang dilaksanakan kurang
sistematis, maka akan menyebabkan kinerja
sistem yang statis, tetapi bila pembinaan
dilaksanakan secara sistematis dan terarah,
maka kita akan mendapatkan kinerja sistem
yang cukup dinamis. Dengan demikian, kinerja
sistem dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai
dengan sasaran yang kita harapkan.
Sistem perlu dikembangkan melalui
beberapa tahapan guna menghindari gejolak
yang dapat timbul di kalangan masyarakat. Cara
yang ditempuh ialah melalui tahap pra kondisi,
sosialisasi dan pengembangan. Pada tahap
prakondisi ini (sebelu m terjadi bencana), yang
perlu diprakondisikan adalah aparat pemerintah
di daerah, aparat di tingkat kecamatan dan desa/
kelurahan.
Aparat di daerah harus tahu dan memahami
berbagai ketentuan tentang penanggulangan
bencana secara baik. Di samping itu, juga
perlu mengetahui dan memahami ketentuan
tentang lingkungan hidup, serta mengetahui
dan memahami berbagai peraturan daerah
(PERDA) yang sangat erat kaitannya
dengan penanggulangan bencana. Tidak
boleh dilupakan, aparat di daerah juga perlu
memahami peraturan dan ketentuan tentang
Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat yang
ada di lingkungannya.
Tahap berikutnya adalah tahap sosialisasi.
Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan ialah
penyuluhan kepada masyarakat secara luas
melalui berbagai jalur, antara lain jalur RT/
RW, jalur lingkungan kerja, jalur sekolah, jalur
keormasan, lembaga kemasyarakatan lokal,
maupun jalur keagamaan. Pihak Pemerintah
Daerah dapat menentukan kebijakan dan
prioritas daerah yang perlu digarap terlebih
dahulu, misalnya daerah yang paling rawan
bencana. Kebijakan ini perlu ditempuh
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penting/berharga yang telah disiapkan secara
terencana sebelumnya.
Masyarakat yang daerahnya bebas dari
ancaman bencana dimobilisasikan oleh masingmasing ketua RT/RWnya untuk memberikan
bantuan dan pertolongan kepada warga yang
tertimpa bencana. Hal-hal yang dilakukan
seperti penyiapan sarana penampungan darurat,
pembuatan dapur umum, pemberian pelayanan
kesehatan, termasuk tugas pemulihan mata
pencaharian dan pertolongan terhadap korban
bencana (bila mampu).
Kegiatan ini harus segera disusul dengan
kegiatan mendata warga yang menjadi korban
bencana, meliputi: nama, jenis kelamin, umur,
alamat dan penderitaan. Setiap ketua RT/RW
diharapkan segera membuat daftar kerusakan/
kerugian yang diderita warganya, meliputi jenis
kerusakan, alamat, besaran, keterangan. Daftar
tersebut di atas selanjutnya diserahkan kepada
kepala desa/kelurahan untuk bahan laporan
kepada camatnya masing-masing.
Pada saat yang tepat, kegiatan awal yang
telah dilaksanakan oleh masyarakat secara
swakarsa ini harus segera diambil oleh Petugas
Penanggulangan Bencana. Hal itu dimaksudkan
agar dapat dapat segera ditangani secara lebih
baik dan sempurna.

2.3. Kegiatan Pada Saat Pasca
Bencana
Sebagai tahap ketiga dari penanggulangan
bencana adalah tahap pasca bencana. Pada
tahap ini, masyarakat diminta mampu untuk
merehabilitasi lingkungan. Kegiatan ini sedapat
mungkin dilaksanakan oleh masyarakat secara
gotong royong dengan bantuan bahan bangunan,
dari donatur. Bantuan teknis dapat dikerjakan
oleh kalangan SDM atau profesi tertentu (para
alumni STM Bangunan untuk rehabilitasi
rumah/sekolah/rumah
ibadah)
setempat,
agar sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai
laboratorium pendidikan. Di samping itu, dapat
juga dibantu oleh petugas penanggulangan
bencana dan bantuan tenaga dari masyarakat.

Pada tahap kegiatan rekonstruksi, dapat
dilaksanakan melalui mekanisme kelurahan/desa,
masyarakat diikutsertakan untuk melaksanakan
perencanaan dari bawah (bottom up planning).
Harus disadari, bahwa usaha rekonstruksi ini
hasilnya harus lebih baik daripada keadaan
sebelumnya (build back better), serta lebih tahan
terhadap risiko bencana (ingat rumah tahan
gempa atau lingkungan yang dapat bebas dari
banjir besar dsb).

2.4. Kelompok Penanggulangan
Bencana
Upaya
pembentukan
Kelompok
Penanggulangan
Bencana
di
satuan
kewilayahan merupakan upaya pemberdayaan
masyarakat yang tidak kalah penting. Dalam
penanggulangan
bencana,
pembentukan
kelompok penanggulangan bencana dapat
dibentuk dalam lingkup Rukun Warga atau
Rukun Kampung di wilayah kelurahan atau di
lingkup desa atau di wilayah desa.
Tiap kelompok penangulangan bencana
terdiri atas seksi kesehatan, seksi penyelamatan,
seksi bantuan sosial, seksi penyuluhan dan
pelatihan, seksi keamanan dan kesiapsiagaan
dan lain-lain. Tentu saja, seksi yang ada
disesuaikan dengan kemampuan serta keperluan
wilayah masing-masing.
Pengelompokan anggota masyarakat ke
dalam seksi-seksi didasarkan pada kemampuan
dan ketrampilan setiap warga. Meskipun
keanggotaan warga masyarakat dalam kelompok
petugas penanggulangan bencana atas dasar
kesukarelaan, akan tetapi keikutsertaanya dalam
upaya penanggulangan bencana di lingkup
wilayahnya juga didasarkan pada hak dan
kewajiban setiap warga masyarakat secara sadar
untuk melindungi masyarakat dan wilayahnya
tempat tinggal dari ancaman bencana.
Keikutsertaan warga masyarakat dalam
upaya
melindungi
dan
mengamankan
seluruh masyarakat dan wilayah di lingkup
pemukimannya juga didasarkan pada rasa
perikemanusiaan, kepeduliaan sosial dan
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untuk eﬁsiensi kegiatan, sehubungan dengan
keterbatasan tenaga dan anggaran yang
diperlukan. Tahap ini harus dilaksananakan
secara terencana dan intensif dengan berbagai
cara dan metode yang menarik.
Bila tahap sosialisasi telah dianggap
berhasil, maka setiap ketua RT/RW dipacu
untuk segera menyusun dan menggerakan
sistem penanggulangan bencana swakarsa.
Pelaksanaan sistem tersebut dilakukan secara
seiring dan sejalan dengan pelaksanaan sistem
keamanan lingkungan. Selanjutnya, agar
dilaksanakan sesuai dengan berbagai tahapan
sistem penanggulangan bencana.

2.1 Kegiatan pada saat Pra Bencana
Setelah melalui pengembangan sistem
penanggulangan bencana, kiranya masyarakat
perlu memahami apa yang harus dilakukan
dalam tahapan penanggulangan bencana. Pada
tahap sebelum terjadi bencana terdapat kegiatan
peringatan dini, di mana dalam kegiatan
peringatan dini ini, masyarakat diharapkan dapat
mengetahi, memahami, dan segera bertindak bila
terjadinya perubahan karakteristik/ciri-ciri alami
yang mengisyaratkan akan terjadinya bencana.
Cara yang bisa ditempuh, yaitu dengan tidak
mengesampingkan peringatan atau himbauan
pemerintah setempat dan peringatan/pertanda
dari alam. Contohnya untuk masyarakat di
pedesaan, bila terjadi perubahan perilaku
binatang yang ekstrim, binatang-binatang turun
dari gunung, burung-burung bertingkah tidak
seperti biasanya, dan banyak lagi perilaku aneh
baik yang dilakukan oleh alam dan binatang yang
mengisyaratkan bahwa akan adanya aktiﬁtas dari
fenomena alam.
Berikutnya ada kegiatan preventif, masyarakat
dalam kegiatan ini diminta untuk selalu
mematuhi peraturan daerah yang erat kaitanya
dengan penanggulangan bencana. Sebagai
contoh peraturan daerah yang mestinya dipatuhi
ialah: Rencana Umum Tata Ruang, Rencana Tata
Guna Lahan/Tanah, ijin mendirikan bangunan,
Undang-Undang Gangguan, dan lain-lain.
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Selanjutnya adalah kegiatan mitigasi.
Dalam kegiatan ini, masyarakat diharapkan
untuk tidak berbuat yang memicu terjadinya
bencana, contohnya membuang sampah rumah
tangga/limbah ke sungai yang menjadi sumber
air masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan
misalnya dengan meyakinkan masyarakat
bahwa sungai bukan tempat membuang
sampah dan limbah. Selain itu, masyarakat
juga hendaknya bisa memelihara kelestarian
lingkungan dan wilayah pantai dari abrasi, tidak
merusak hutan/illegal logging, hindari halhal yang dapat menimbulkan wabah penyakit
(epidemic), genangan air limbah, membuang
kotoran tidak pada tempatnya, penghematan
penggunaan air tanah, dan seterusnya.
Selanjutnya adalah kegiatan kesiapsiagaan.
Pada kegiatan ini, masyarakat dihimbau agar
menyiapkan peralatan yang sangat diperlukan
untuk usaha mengatasi bencana (disesuaikan
dengan jenis bencana yang setiap saat dapat
terjadi). Sebagai contoh ialah bak air, pasir,
karung basah untuk mengatasi kebakaran,
alat-alat rumah tangga dari bahan mudah
mengapung untuk mengatasi bahaya banjir,
serta mengadakan latihan-latihan ketrampilan
penanggulangan bencana. Di samping itu,
dapat pula dengan mengoptimalkan sistem
keamanan lingkungan sebagai Posko Siaga
Penanggulangan Bencana.

2.2 Kegiatan Pada Saat Terjadi
Bencana
Tahap ke 2 (dua) adalah tahap saat terjadinya
bencana, pada tahap ini masyarakat yang telah
memiliki sistem keamanan lingkungan dapat
memanfaatkan untuk memberikan peringatan
dini kepada masyarakat umum tentang potensi
terjadinya bencana. Hal ini dimaksudkan agar
masyarakat dapat segera mengantisipasinya.
Masyarakat yang wilayahnya terkena bencana
segera berusaha menyelamatkan diri di bawah
pimpinan/koordinasi ketua RT/RW masingmasing dengan membawa perlengkapan
pakaian dan perbekalan serta surat-surat
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tanggung jawab sosial. Di samping perlindungan
dan pengamanan di wilayah pemukiman,
kelompok Petugas Penanggulangan Bencana
seyogyanya dibentuk pula di lingkungan
pendidikan dan lingkungan kerja.
Pembentukan kelompok penanggulangan
bencana diarahkan untuk mengembangkan
kemampuan dan kekuatan masyarakat agar
dapat:
1. Mewujudkan kemampuan dan kekuatan
nyata masyarakat untuk menangkal
ancaman bencana terhadap penduduk dan
wilayahnya.
2. Mewujudkan kemampuan dan kekuatan
nyata masyarakat untuk melindungi
penduduk dan wilayahnya dari ancaman
bencana.
3. Mewujudkan kemampuan dan kekuatan
nyata untuk menangkal ancaman bencana
dengan memanfaatkan sumber daya manusia
dan sumber daya alam setempat secara
swakarsa dan swadaya.
Beberapa lingkup kewilayahan tidak terlepas
dari pembentukan kelompok penanggulangan
bencana, mengingat kelompok penanggulangan
bencana merupakan motor dalam mengantisipasi
bencana di tingkat wilayahnya. Oleh karena
itu, sangat diperlukan pembentukan kelompok
tersebut, dalam lingkup pemukiman, lingkup
pendidikan dan lingkup pekerjaan.
Kelompok
penanggulangan
bencana
dapat dibentuk di lingkungan setiap warga,
di mana masyarakat-masyarakat bertempat
tinggal dan melaksanakan kehidupannya
(keluarga, RT dan RW). Dalam lingkup
pendidikan,
kelompok
penanggulangan
bencana dapat dibentuk di lingkungan setiap
warga masyarakat untuk menuntut ilmu atau
lingkungan kehidupan setiap warga masyarakat
yang berkaitan erat dengan pendidikan. (di
perguruan tinggi, sekolah, pesantren). Dalam
lingkup pekerjaan, kelompok pananggulangan
bencana dapat dibentuk di lingkungan setiap
warga masyarakat bekerja atau lokasi tempat
mencari nafkahnya sehari-hari (di Pabrik, PT,
Perkantoran dsb.)
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Kelompok penanggulangan bencana (PB)
dalam upaya meningkatkan kapasitasnya juga
dapat menjalin kerjasama dengan organisasi
masyarakat. Tentu saja dipilih organisasi
masyarakat yang memiliki kegiatannya
mendasarkan pada kegiatan yang bersifat sosial
atau kemanusaan dan berkaitan dengan upaya
penanggulangan bencana. Sebagai contoh
lembaga tersebut di antaranya adalah: WALHI,
LSM Lingkungan Hidup, Mercy, dsb. Selain itu,
kerjasama juga bisa dilakukan dengan organisasi
profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan
Insinyur Indonesia dan warga masyarakat
lainnya. Kelompok Penanggulangan Bencana
dan Organisasi Masyarakat, Organisasi Profesi
dapat menjalin kerjasama dalam bentuk saling
memberikan bimbingan dan pembinaan baik
kepada kelompok Penanggulangan Bencana di
RT, RW, atau Desa dan Ormas tersebut.

3. KESIMPULAN
1. Pelaksanaan
Sistem
Penanggulangan
Bencana
Swakarsa
pada
intinya
merupakan ketahanan masyarakat dalam
penanggulangan bencana dan merupakan
pelengkap dari sistem pertahanan keamanan
rakyat
yang
pelaksanaannya
dapat
disinkronkan dengan pelaksanaan sistem
keamanan lingkungan yang harus digalakan
di masyarakat
2. Untuk dapat melaksanakan sistem ini secara
baik, diperlukan adanya aparat pemerintah
(RT, RW, Lurah, Camat) yang dapat
dijadikan panutan dan dapat mengayomi
masyarakat secara lahir batin. Selain itu,
juga diperlukan adanya aparat pemerintah
yang jujur dan bersih dalam menerapkan
berbagai peraturan yang ada demi pelayanan
kepada masyarakat dan bukan sebaliknya.
3. Harus disadari pula, bahwa penanggulangan
bencana sangat erat kaitannya dengan
pembangunan, sedangkan pembangunan
mutlak harus dilaksanakan secara berwawasan
lingkungan guna mengamankan pembangunan
itu sendiri serta hasil-hasilnya.
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4. Secara tegas dapat dikatakan, bahwa
terwujudnya
sistem
penanggulangan
bencana swakarsa akan sangat tergantung
pada kemampuan pemerintah daerah dalam
memberikan motivasi kepada masyarakat
serta
kemampuan
aparatnya
untuk
menerapkan berbagai peraturan perundangundangan secara konsisten dan konsekuen.
5. Oleh karena itu, melalui upaya yang
berbasiskan masyarakat merupakan kata
kunci dalam usaha penanggulangan bencana
secara swakarsa. Masyarakat yang tingkat
pendidikanya telah maju, akan mudah
menampung, menyerap dan menghayati
berbagai sistem dan peraturan perundangundangan yang ada.
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Abstract
Indonesia is a wide country with many islands that have different topographies.
Conditions of geography and topography of Indonesia become one of obstacles in
capturing impacted situations of a site after being struck by a disaster. As a disaster
occurs, the data is an important component needed to overcome affected people and
areas. Decision making based on data that is accurate and rapid is required in immediate
time when disasters occur. So that, obtaining data are important steps in order to support
in decision making process.
Meanwhile, conditions in ﬁeld sometimes do not allow for accessing directly whole data
taken from the disaster sites. One of reasons is that distances between decision makers
and the sites are possibly considered as barrier. Whereas the data needed covers disaster
sites, scope of damages, landscapes, and etc.
Related with this background, a technology is required in order to make decision that can
be conducted quickly without observing directly in the ﬁelds. Remote sensing as a science
and technology has proven that it is capable to provide needs on capturing situations in
remote affected areas.
Remote sensing data can also be utilized for the implementation of disaster preparedness
or early warning, and in time of disaster, emergency response until the stages of
rehabilitation and reconstruction. Besides, beneﬁt of remote sensing is to provide precision
and accuracy of data. The data can be compared with the previous data based on time
(temporal). So that organizations related with disaster management can take decisions
based on the availability of the obtained data.
Key Words : data, disaster management, remote sensing

1. PENDAHULUAN
Indonesia memiliki posisi yang unik
dipandang dari sudut geograﬁs. Letaknya
sungguh strategis untuk pelayaran niaga antar
bangsa. Dari posisi geopolitik, negara adidaya
Amerika pun mewaspadai perkembangan
politik sekecil apa pun di Indonesia. Apa yang
disebutkan terdahulu tersebut, di satu sisi
*

Deputi Bidang Survey dan Sumberdaya
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bisa menimbulkan keuntungan, namun di sisi
lain ada pula kerugiannya. Perompak banyak
ditemukan di Selat Malaka yang merupakan
jalur perdagangan antar bangsa. Turut campur
Amerika pun disinyalir terjadi dalam kehidupan
politik dalam negeri Indonesia.
Selain posisi, Indonesia pun sangat luas
wilayahnya. Luasnya Republik ini berarti
juga banyaknya perbedaan terjadi. Ragam
perbedaan di Indonesia bisa terjadi baik dalam
hal karakteristik penduduknya, cuaca, jenis
bencana dan hal lain. Tersebutlah bencana
sebagai akibat ulah manusia dalam bentuk
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konﬂik sosial yang terjadi di beberapa penjuru
Indonesia. Ragam suku bangsa, budaya dan
agama menjadi pemicunya.
Tak kalah banyak, ialah bencana karena
peristiwa alam yang terjadi di seantero
Indonesia. Sekali lagi, karena posisi dan luas
negeri ini, maka akan ditemukan ragam bencana
dengan corak yang berbeda-beda antara satu
lokasi dengan lokasi yang lain.
Sebuah daerah bisa saja rawan gempa bumi
dan tsunami apabila terletak dekat dengan zona
patahan lempeng dan laut. Tak cukup hanya itu,
daerah tersebut bisa pula memiliki kerawanan
akan gerakan tanah dan tanah longsor. Rupanya
beberapa bencana itu saja masih kurang, karena
terkadang ancaman banjir, gunung api dan
kekeringan bisa juga mengancam daerah yang
sama. Sebagai contoh daerah tersebut adalah
Provinsi Sumatera Barat. Dengan posisi dan
karakteristik wilayahnya, maka provinsi ini
sungguh rawan akan terjadinya bencana.
Di lain sisi, daerah di Pulau Kalimantan
relatif aman dari ancaman gempa bumi dan
tsunami. Kendati begitu, jangan lupakan
banjir yang mengancam setiap saat karena
penggundulan hutan dan tambang yang marak
terjadi di sana. Pula, bagaimana kebakaran
hutan dan asapnya yang sangat mengganggu,
bahkan sampai ke negeri tetangga.
Mengenai banjir, pemanasan global dan
fenomena La Nina telah menyebabkan jenis
bencana satu ini menjadi berlipat ganda.
Naiknya permukaan laut memicu rob yang
terjadi di kota-kota pantai seperti Semarang. La
Nina yang menyebabkan pembentukan awan
hujan di atas wilayah Indonesia pada akhirnya
menyebabkan banjir terjadi di mana-mana.
Tak boleh dilupakan, petani dan usaha lain
yang bergantung cuaca pun sangat terpengaruh
dengan kondisi ini. Petani kebingungan karena
masa tanam tidak menentu. Sewaktu mestinya
musim kemarau datang, justru hujan terus
tercurah. Banyak sawah tergenang, padi yang
gagal panen dan ancaman kelaparan.
Aneka ragam persoalan bencana sebagai
akibat posisi negeri ini, luasnya dan fenomena

lain yang terjadi ujungnya meminta kiprah
dari semua pihak untuk terlibat dalam
penanggulangan bencana di Indonesia. Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tak
mampu bekerja sendiri tanpa keterlibatan badan
atau institusi lain dan terutama masyarakat
dalam
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana. Instrumen yang ada di BNPB perlu
menguatkan dirinya sendiri dan bersama-sama
dengan lembaga/institusi/masyarakat bahu
membahu menanggulangi bencana.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana
di Indonesia semenjak berdirinya BNPB
menjadi tanggung jawab dari badan ini.
Kendati demikian, usia BNPB yang masih
muda menyebabkan sumber daya, perangkat
dan teknologi yang dimilikinya masih terbatas.
Upaya penanggulangan bencana di masa
sekarang pun mengalami perubahan paradigma,
yakni dari reaktif ke preventif. Perubahan ini
berarti upaya tanggap darurat dan rehabilitasi
rekonstruksi pasca bencana terjadi tak begitu
mendapat porsi perhatian yang besar.
Adalah usaha kesiapsiagaan penanggulangan
bencana dan peringatan dini yang mendapat
dukungan dan perhatian yang besar dari
kementerian/badan dan masyarakat. Apabila
perhatian dirasa kurang, maka upaya-upaya
untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana dan
peringatan dini digalakkan besar-besaran di
berbagai lini penyelenggaraan penanggulangan
bencana. Kegiatan penyusunan Rencana Aksi
Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD
PRB) digiatkan di berbagai provinsi. Demikian
juga dengan program pembuatan skenario
manakala bencana terjadi (contingency plan)
dan gladi penanggulangan bencana begitu
marak dilakukan di mana-mana.
Aneka rupa kegiatan dan program untuk
kesiapsiagaan
penanggulangan
bencana
tersebut di atas tentu perlu disambut baik. Hal
ini agar dicapai muaranya, yaitu penanganan
bencana yang baik, pengurangan risiko bencana
dan pada akhirnya minimalisasi korban dan
kerusakan akibat bencana.
Pengurangan risiko bencana melalui
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kesiapsiagaan menghadapi bencana dan
peringatan dini membutuhkan sumber daya
yang tak sedikit. Di antaranya ialah teknologi
yang mumpuni untuk melakukan kegiatan ini.
Sebagai contoh, alat pendeteksi gempa
bumi dan tsunami yang berfungsi dengan baik.
Itu saja belum cukup, karena alat tersebut
harus terhubung dengan mekanisme diseminasi
informasi yang bekerja dengan baik pula
agar masyarakat bisa mengetahui secara dini
apabila ada ancaman tsunami pasca gempa
terjadi. Contoh lainnya ialah integrasi di antara
teknologi untuk pantauan tinggi muka air yang
bisa memberikan peringatan dini sebelum
banjir terjadi.
Apa yang terjadi di lapangan sayangnya
tak selalu seperti yang diharapkan. Di sinilah
masalah terjadi. Manakala alat pendeteksi
gempa di sebuah wilayah dicuri, ada alat yang
tidak dirawat hingga mengalami kerusakan dan
gangguan-gangguan lain. Hal yang disebutkan
terdahulu ‘hanya’ terjadi pada satu alat.
Sementara apabila informasi akan disampaikan
ke masyarakat perlu mekanisme penyebarluasan
informasi yang baik dan dipahami oleh
masyarakat. Ini berarti aneka rupa alat dan
teknologi akan terhubung. Masalahnya ialah,
bagaimana memastikan di antara berbagai alat
tersebut bisa bekerja sama dan berdaya guna?
Melihat dari aneka rupa persoalan di atas,
simpulan sementaranya ialah: penyelenggaraan
penanggulangan bencana bukan tanggung
jawab BNPB an sich. Perlu adanya keterlibatan
berbagai pihak, ketersediaan teknologi yang
baik dus kegiatan penanganan bencana pun
akan berhasil.

2 PENGINDERAAN JAUH
Penginderaan jauh ialah ilmu untuk
mengindera obyek di permukaan bumi tanpa
bersentuhan langsung dengan obyek tersebut.
Medianya adalah data-data penginderaan jauh
yang berupa citra satelit atau foto udara.
Penggunaan data penginderaan jauh sendiri
secara luas telah menyentuh berbagai bidang
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kehidupan. Di kalangan militer, penginderaan
jauh digunakan untuk menentukan kondisi dan
lokasi musuh, analisa sumberdaya yang dimiliki
musuh dan penentuan jalur-jalur penyerangan.
Data penginderaan jauh juga mampu
menentukan kondisi geologi dan geomorfologi
suatu wilayah. Hal ini berguna untuk industri
pertambangan, perkebunan dan lainnya.
Dewasa ini, bahkan dimungkinkan orang
tak sadar apabila sedang memanfaatkan data
penginderaan jauh. Semenjak perusaan internet
raksasa Google meluncurkan Google Earth
dan Google Maps, mungkin saja orang tak
paham bahwa apa yang tersaji dalam layanan
itu ialah berjuta data penginderaan jauh yang
‘dianyam’ menjadi satu. Layanan ini pun telah
memungkinkan orang ‘bersentuhan’dan ‘berjalanjalan’ ke berbagai belahan bumi yang jauh dengan
melihat-lihat citra satelit yang ada di sana.
Ini membuktikan penggunaan penginderaan
jauh untuk berbagai kepentingan dan telah
menyentuh kehiduan sehari-hari yang sederhana.
Kendati begitu, untuk tujuan khusus dan
‘serius’ pemenuhan kebutuhan menggunakan
data penginderaan jauh tidak melulu dengan
data-data penginderaan jauh yang ada. Perlu
dukungan kemampuan interpretasi dan analisa
yang tepat serta data-data pendukung lain.
Foto udara, citra satelit dan data penginderaan
jauh lainnya baru bisa ‘berbunyi’ apabila sudah
dilakukan interpretasi terhadapnya. Analisa
yang memadai dan akurat akan lebih lengkap
bila data ini ditumpangsusunkan dengan data
lain menggunakan sistem informasi geograﬁ.
Tersebutlah beberapa di antaranya ialah data
statistik dari BPS, data peta dasar dan data-data
lain yang bisa menunjang interpretasi termasuk
di dalamnya survey lapangan.

2.1 Penginderaan Jauh dalam
Penanggulangan Bencana
Manakala bencana terjadi perlu diambil
keputusan yang cepat dan tepat untuk
penanggulangannya. Keputusan yang diambil
pun tentu tak boleh serampangan yang justru akan
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menggagalkan upaya penanggulangan bencana
itu sendiri. Oleh karena itu, pada saat pengambilan
keputusan perlu dasar-dasar yang kuat.
Dasar pengambilan keputusan di antaranya
adalah terkait data-data kebencanaan. Data
tersebut dapat berupa: lokasi bencana,
luas cakupan kerusakan yang ditimbulkan,
karakteristik masyarakat terdampak dan paling
penting ialah kebutuhan korban bencana.
Kondisi di lapangan terkadang tak
memungkinkan semua data tersebut bisa
diakses langsung dari lokasi bencana. Jarak
yang jauh antara pengambil keputusan dengan
lokasi bencana adalah satu di antara banyak
alasan. Di samping itu, apabila lokasi bencana
mencakup daerah yang luas, tentu saja tak
mungkin mendatangi satu demi satu korban.
Hal-hal di atas pada akhirnya membutuhkan
sebuah teknologi yang memungkinkan
pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan
cepat sonder melakukan peninjauan langsung ke
lokasi bencana. Penginderaan jauh sebagai ilmu
dan teknologi terbukti telah mampu memenuhi
kebutuhan akan hal tersebut.
Tahapan penyelenggaraan penanggulangan
bencana yang dimulai dari kesiapsiagaan dan
peringatan dini, saat terjadi bencana, masa
tanggap darurat, sampai tahap rehabilitasi
dan rekonstruksi dapat memanfaatkan data
penginderaan jauh. Tentu saja informasi yang
diambil dari data penginderaan jauh disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing tahapan.

Keuntungan penggunaan data penginderaan
jauh untuk berbagai tahap penyelenggaraan
penanggulangan bencana tersebut masih
dilengkapi dengan beberapa hal lain. Beberapa
di antaranya: ketepatan dan akurasi data akan
memungkinkan keputusan penyelenggaraan
penanggulangan bencana diambil dengan
cepat. Dapat dibandingkannya data yang
memiliki perbedaan waktu (temporal) dengan
mudah. Data penginderaan jauh dapat dibaca
dan dimanfaatkan dengan mudah oleh berbagai
pihak yang berbeda-beda. Tukar menukar
informasi antara instansi yang satu dengan lain
bisa dilakukan dengan cepat. Yang tidak boleh
dilupakan ialah kemudahan untuk pembaruan
(updating) data.
Pemanfaatan data penginderaan jauh
memungkinkan dilakukannya analisis spasial/
keruangan terhadap lokasi suatu bencana. Di
samping itu, karena data penginderaan jauh
menampilkan hampir semua hal yang tampak
di permukaan bumi, maka data ini bisa juga
digunakan untuk melakukan analisis ﬁsik alam
dan buatan. Bagaimana kondisi kerusakan pada
kedua ﬁsik kenampakan tersebut bisa diindera
dari data penginderaan jauh.
Terkadang pengambil keputusan mengalami
kesulitan tatkala harus memutuskan tingkat
bencana suatu daerah. Dengan data penginderaan
jauh, setelah mengetahui luas cakupan dampak
bencana dan kerusakan yang terjadi, bisa dengan
mudah ditentukan tingkatan bencana tersebut.

Tabel 1. Data Spasial untuk Management Bencana (USAID)
Physical

Economic

 Infrastructure, eg.
Roads, railway, bridges,
harbour, airport, etc.
 Critical facilities, eg.
Emergency shelters,
schools, hospital,
nursing homes, ﬁre
brigades, police, etc.
 Utilities
 Services : transport,
communications, etc
 Government service: all
levels – national,

 Business and trade
activities
 Access to work
 Agricultural land
 Impact on work
force
 Productivity and
opportunity cost

Societal
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Vulnerable age
categories
Low-income group
people
Landless/homeless
Disbled
Gender

Environment




Environmental
resources air, water,
fauna, ﬂora
Biodiversity
Landspace
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Penyelenggaraan penanggulangan bencana
pun perlu diarsipkan, dibuat basis datanya sebagai
bahan pembelajaran di masa yang akan datang.
Selain data-data tabular mengenai kerusakan,
korban dan upaya yang dilakukan, penyajian data
dalam bentuk peta di atas data penginderaan jauh
akan lebih elok.
Di samping itu, kemampuan data
penginderaan jauh untuk menampilkan
kenampakan permukaan bumi sampai dengan
level satuan bangunan bisa untuk antisipasi
dan perencanaan penanggulangan bencana.
Contoh mudah dalam hal ini ialah, penguatan
konstruksi bangunan-bangunan yang ada di
jalur patahan, di lokasi rawan banjir, di daerah
yang berpotensi terkena tsunami dan lain-lain.
Kendati demikian, dalam penggunaan data
penginderaan jauh untuk penanggulangan
bencana ada beberapa permasalahan yang
mengemuka. Di antaranya ialah:
1. Apakah data spasial diperlukan dalam
kegiatan penanggulangan bencana?
Hal ini karena belum banyak pihak
mengetahui keandalan data penginderaan
jauh khususnya untuk penyelenggaraan
penanggulangan
bencana.
Hal
ini
mengakibatkan
sumber
daya
yang
dialokasikan untuk penyediaan data jenis ini
belum maksimal.
2. Perlu spesiﬁkasi khusus data yang sesuai
mengenai waktu, tema dan skala.
Seperti
dikemukakan
terdahulu,
banyak ragam data penginderaan jauh
dengan spesiﬁkasi yang berbeda-beda.
Hal ini menyangkut di antaranya waktu
perekaman, tema data yang ada dan skala
data yang diperlukan. Idealnya data yang
digunakan tidak jauh waktu perekamannya
dengan saat terjadinya bencana, sehingga
bisa didapatkan data yang aktual dan sesuai
dengan kondisi saat bencana tersebut
terjadi.
Beberapa data penginderaan jauh
tak selalu sesuai untuk kebutuhan
penanggulangan bencana. Misalnya saja,
data citra SRTM yang menonjolkan kontur
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cocok untuk penanganan bencana banjir
namun kurang sesuai untuk data penanganan
gempa bumi.
Skala data pun perlu diperhatikan
agar informasi yang didapat bisa maksimal.
Penanganan gempa bumi di Nabire
hendaknya menjadi pelajaran. Manakala
terjadi pembengkakan data korban dan
kerusakan rumah, data penginderaan jauh
dengan skala besar dan resolusi spasial
yang tinggi mestinya bisa mengklariﬁkasi
kesenjangan antara data yang diajukan
pemerintah daerah dan kondisi sebenarnya
di lapangan.
Tak boleh dilupakan, data penginderaan
jauh sangat rentan terhadap gangguan
atmosfer terutama cuaca. Perlu diperhatikan
waktu perekaman, sehingga data yang ada
bisa menggambarkan permukaan bumi
dengan jelas bukannya menampilkan awan.
3. Siapa yang berkewajiban
menyediakannya?
Ketersediaan data penginderaan jauh
sangat penting. Siapa yang berkewajiban
menyediakan data penginderaan jauh
hendaknya diperjelas. Hal ini mengingat
bencana terjadi sewaktu-waktu dan tidak
bisa diprediksi sebelumnya. Adanya aktor
penyedia ini akan memberikan jaminan
ketersediaan data bila sewaktu-waktu data
tersebut diperlukan.
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional (LAPAN) bisa menyediakan citracitra satelit sebagai data awal. Manakala
diperlukan perekaman khusus menggunakan
pesawat udara bisa juga dilakukan
mengingat jajaran pemetaan di TNI AD
memiliki teknologi untuk perekaman udara
ini. Hal yang tersisa tinggalah bagaimana
standard operating procedur (SOP)-nya dan
kerjasama antara BNPB dengan lembagalembaga penyedia data tersebut di atas.
4. Siapa pengguna data penginderaan
jauh?
Jawaban dari pertanyaan ini mudah,
pengguna dari data penginderaan jauh tentu
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saja BNPB yang akan mengambil keputusan
bagaimana
upaya
penyelenggaraan
penanggulangan
bencana
dilakukan.
Namun, mengingat upaya penanggulangan
bencana bukan kerja BNPB semata, maka
akan banyak sekali pihak yang terlibat.
Di antara berbagai elemen dalam
penanggulangan
bencana
tersebut,
bagaimana caranya agar setiap pihak
memeroleh data yang tepat? Hal ini penting
agar data yang ada dapat dimaksimalkan
penggunaannya, tepat manfaat dan berhasil
baik dalam penggunaannya.
Pengguna dan data yang tepat juga
dimaksudkan untuk menghindari pihak yang
akan mengambil keuntungan di tengah upaya
penyelenggaraan penanggulangan bencana,
mencegah kebingungan penggunaan data
dan kekeliruan lain yang mungkin muncul.
Dalam masa-masa darurat pasca bencana,
banyak hal yang mesti dihindari, misalnya
tumpang tindih penerima bantuan, bantuan
yang salah sasaran dan seterusnya. Oleh
karena itu, dengan data penginderaan jauh
yang diberikan kepada pengguna yang tepat
harapannya kekeliruan yang acap terjadi
pada upaya penyelanggaraan bencana tidak
terjadi lagi.

2.2 Penginderaan Jauh dan Mitigasi
Bencana
Upaya mitigasi bencana semakin giat
dilakukan seiring dengan perubahan paradigma
penanggulangan bencana dari yang semula
reaktif menjadi preventif. Di antara upaya
tersebut adalah: pembuatan Rencana Aksi
Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD
PRB), penyusunan contingency plan dan gladi
penanggulangan bencana.
Di dalam penyusunan RAD PRB, salah satu
syaratnya ialah adanya peta rawan bencana.
Dari mana peta ini didapat? Jawaban dari
pertanyaan ini bisa beragam. Namun, satu hal
yang pasti, bahwa untuk menyusun peta jenis
ini perlu adanya data penginderaan jauh.

Peta Rupa Bumi bisa digunakan sebagai
peta dasar. Informasi kontur yang ada di sana
pun bisa berguna untuk mengetahui kondisi
bentang lahan suatu daerah. Namun, itu saja
belum cukup. Hal ini mengingat parameter
yang digunakan untuk menyusun peta rawan
bencana sangatlah banyak. Kondisi bentang
lahan hanyalah satu faktor, ada pula kondisi
tanah, geologi, geomorfologi jumlah penduduk
dan lain-lain.
Data penginderaan jauh digabung dengan
sistem informasi geograﬁs mampu untuk
menyediakan aneka ragam komposit data
tersebut. Sebuah citra penginderaan jauh,
sebutlah Landsat ETM+ bisa menampilkan
aneka macam informasi.
Citra satelit yang memiliki 7 saluran (band)
saat perekamannya tersebut dapat ‘diutakatik’ komposisi salurannya agar menampilkan
data yang diinginkan. Dari kenampakan asli
muka bumi sampai dengan secara khusus
menonjolkan, pola aliran sebuah Daerah Aliran
Sungai (DAS), kondisi geologi dan geomorfologi
dapat dihasilkan dari paduan saluran-saluran di
citra Landsat yang tepat. Tak cukup hanya itu,
Landsat juga bisa menonjolkan obyek vegetasi
atau tutupan lahan. Apabila untuk pantauan
kebakaran hutan, dengan adanya saluran
inframerah thermal yang peka terhadap suhu,
maka citra ini pun dapat digunakan.
Selain menggunakan Landsat, citra radar
SRTM juga bisa digunakan untuk keperluan
mitigasi bencana. Informasi kontur yang ada di
citra ini sungguh beragam. Dengan itu, dapat
diketahui dengan lebih jelas bagaimana bentang
lahan suatu wilayah. Kelebihan ini, tentu akan
sangat berguna untuk mitigasi gerakan tanah,
longsor dan banjir.
Semua citra yang telah disebutkan di atas
sayangnya memiliki resolusi spasial yang
rendah. Landsat sebagai contoh, memiliki
resolusi spasial 30 meter. Hal ini menyulitkan
untuk digunakan di wilayah perkotaan di mana
satuan bangunan menjadi penting. Sebabnya
ialah, citra ini tidak bisa menonjolkan satuan
bangunan dengan jelas. Permukiman hanya
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dilakukan, bisa direncanakan dengan melihat
data penginderaan jauh. Sampai dengan di mana
kerusakan infrastruktur vital terjadi pun bisa
diindera dari data yang sama.

Pada akhirnya, dengan menggunakan data
yang tepat, yakni data penginderaan jauh
resolusi tinggi, upaya-upaya yang dilakukan
pada masa tanggap darurat akan lebih maksimal.
Selanjutnya, diharapkan banyak korban
bencana akan bisa terselamatkan.
Dua citra Ikonos di samping ini
merekam lokasi yang sama, namun
perekaman dilakukan pada waktu yang
berbeda. Dari kedua citra bisa dilihat
perbedaannya dengan jelas. Citra
pertama direkam sebelum gempa bumi
melanda Yogyakarta pada 26 Mei 2006.
Di situ bisa dilihat bagaimana
satuan-satuan bangunan yang berada di
sana. Bagaimana pola permukiman di
kampung-kampung Jawa, yang terpisahpisah oleh lahan pertanian. Tampak pula
betapa vegetasi berada di sesela bangunan.
Dan sebuah lapangan, terletak berdekatan
dengan bangunan sekolah.
Kondisi yang berbeda dapat kita
temukan pada gambar ke dua. Di situ
Sebagian Bantul, 9 Mei 2006
tampak lapangan tak lagi kosong,
namun telah berdiri tenda-tenda
pengungsian. Rupanya di situ menjadi
lokasi pengungsi setelah gempa terjadi.
Dari situ, bisa ditentukan di mana
bantuan akan diberikan kepada korban
bencana. Jalur distribusi bantuan pun
dapat ditentukan dengan melihat pola
jalan. Ini penting, mengingat banyak
gangguan selama proses distribusi
bantuan, yang pada akhirnya bantuan
dapat salah sasaran dan terjadi
penumpukan bantuan di suatu lokasi.
Melihat
bagaimana
pengungsi
terpusat di lapangan, tentu akan
memudahkan
distribusi
bantuan,
bagaimana bila pengungsi tidak berada di
satu lokasi? Hal ini bukan masalah besar
apabila lokasi pengungsian diketahui.
Bekerjasama dengan perangkat desa
sampai dengan tingkat RT, maka distribusi
SebagianBantul,
Bantul,28
9 Mei
Sebagian
Mei2006
2006
bantuan pun tetap bisa dilakukan
dengan sasaran yang tepat. Lagi-lagi
Gambar 1. Citra Ikonos sebelum terjadi gempa dan sesudah
data penginderaan jauh menunjukkan
terjadi gempa di sebagian Kabupaten Bantul
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akan disajikan sebagai area-area yang berbeda
warnanya dengan hutan atau tutupan lahan di
sekitarnya. Tentu saja, karena kelemahannya
ini pula, maka citra-citra terdahulu tidak bisa
digunakan untuk pencegahan atau mitigasi
kebakaran gedung dan permukiman.
Jalan keluar yang dapat ditempuh ialah
dengan menggunakan citra dengan resolusi
spasial yang lebih baik. Contoh citra jenis
ini ialah Ikonos dan Quickbird. Kedua citra
dilengkapi dengan resolusi spasial sampai
dengan 1,1 meter dan 60 centimeter. Apabila
menggunakan citra jenis ini, maka akan dapat
dilihat satuan-satuan bangunan yang berada
dalam sebuah kota. Bagaimana gang-gang
yang ada di sebuah blok permukiman dapat
juga diketahui. Sesuatu yang sangat bermanfaat
apabila akan menentukan jalur bagi pasukan
pemadam kebakaran.
Secara khusus, untuk keperluan gladi
penanggulangan bencana misalnya, maka
pemotretan udara dapat juga dilakukan oleh
Distopad TNI AD atau TNI AU. Hal ini berguna
untuk memotret kondisi di sekitar lokasi gladi
pada waktu yang berdekatan dengan tanggal
dilakukannya gladi. Informasi yang didapat tentu
saja akan melengkapi dan meningkatkan kualitas
gladi penanggulangan bencana yang dilakukan.

2.3 Penginderaan Jauh pada
Masa Tanggap Darurat
Masa tanggap darurat ialah 3 sampai dengan
7 hari pasca bencana atau bahkan bisa lebih
bergantung pada tingkat bencana yang terjadi.
Di masa ini, fokus penanggulangan adalah
bagaimana menyelamatkan/evakuasi korban
yang barangkali masih tertimbun, hilang atau
hanyut. Di samping itu, perhatian besar juga
ditujukan pada distribusi bantuan kepada para
pengungsi korban bencana. Masa tanggap
darurat juga ditandai dengan adanya upaya kaji
cepat untuk mengetahui status bencana di suatu
daerah.
Terbentuknya Satuan Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana (SRC-PB) sangat
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berarti untuk masa-masa tanggap darurat.
Salah satu bidang di dalam SRC-PB adalah
adanya bidang kaji cepat. Bidang ini bertugas
untuk melakukan kajian secara cepat
mengenai dampak bencana, status bencana
tersebut apakah bencana nasional atau daerah.
Bidang kaji cepat juga mengkaji kerusakan
infrastruktur vital yang akan menghambat
laju distribusi bantuan. Laporan hasil kajian
pada akhirnya akan diserahkan kepada bidang
perencanaan.
Apabila mengikuti alurnya, maka dari
bidang perencanaan ini akan diputuskan
seberapa banyak bantuan akan diberikan, apa
jenis bantuannya dan posisi korban penerima
bantuan tersebut. Ditambah lagi, perbaikan
darurat terhadap infrastruktur vital juga akan
dilakukan. Pelaksana semua hal ini, akan
dilakukan oleh bidang sumberdaya.
Dalam masa tanggap darurat, ada yang
disebut golden momment, ialah masamasa berharga karena pada saat ini yang
tertimbun masih bisa ditolong, yang hilang
masih bisa ditemukan. Tim kaji cepat harus
bisa memanfaatkan golden momment yang
biasanya dalam hitungan detik sampai
dengan jam ini dengan baik. Tujuannya
adalah menyelamatkan korban sebanyakbanyaknya.
Singkat cerita, pada masa tanggap darurat
perlu langkah-langkah yang cepat dan tepat
untuk menyelamatkan korban. Kunci dipegang
oleh tim kaji cepat yang akan menentukan
langkah operasi tanggap darurat selanjutnya.
Oleh karena itu, tim kaji cepat perlu dilengkapi
dengan teknologi canggih untuk bisa mengkaji
suatu lokasi bencana dengan cepat.
Teknologi penginderaan jauh ialah jawaban
tepat bagi persoalan yang dihadapi tim kaji
cepat. Pemotretan udara, pemanfaatan citra
satelit resolusi tinggi dan penggunaan data
penginderaan jauh lainnya akan sangat
mendukung kerja tim kaji cepat ini.
Dengan
penginderaan
jauh,
lokasi
pengungsian bisa diketahui dengan mudah.
Bagaimana upaya distribusi bantuan akan

Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 1 Nomor 2, Tahun 2010

kualitasnya. Di dua
gambar berikut, dapat
dilihat bagaimana sebaran pengungsi yang
umumnya berdekatan
dengan rumah-rumah
mereka.
Apa yang tampak
dengan warna biru
ialah
tenda-tenda
pengungsian
yang
didirikan di dekat
rumah korban bencana.
Kendati
letaknya
tersebar di kawasan
permukiman tersebut,
namun bisa diketahui
dengan jelas satuansatuan bangunannya.
Pengetahuan satuan bangunan penting pada
masa tanggap darurat dalam hubungannya
untuk distribusi bantuan. Hal yang paling
dihindari pada tahap ini adalah penumpukan
bantuan di satu keluarga dan kekurangan di
keluarga lain.
Menggunakan data penginderaan jauh,
masing-masing satuan bangunan tersebut
dapat diberikan identitas yang unik dan
berbeda satu dengan yang lain. Usaha ini,
diharapkan dapat meminimalkan kesalahan
penerima bantuan dan tumpang tindih
bantuan di satu lokasi.
Nantinya, dengan pemberian identitas
(id) yang unik dan berbeda satu dengan Gambar 2. Citra Quickbird di sebagian Kabupaten Bantul
yang lain akan berguna pula untuk tahap
penanggulangan bencana berikutnya, yaitu
masa rehabilitasi dan rekonstruksi.
Korban bencana biasanya akan menelepon
Metode pemberian bantuan pada masa radio dan melaporkan kebutuhannya. Laporan ini
tanggap darurat dilakukan dengan motede kemudian dikompilasi dan dipetakan. Dari situ,
3C. Metode ini bertujuan untuk memetakan akhirnya akan didapat peta kebutuhan korban
kebutuhan korban bencana, mendistribusikan bencana.
bantuan ke korban dengan tepat sasaran, sampai
Banyak instansi atau lembaga yang
dengan melihat kesenjangan antara kebutuhan kemudian memanfaatkan peta kebutuhan ini.
dan pemenuhannya. Mendasarkan pengalaman Apabila distribusi bantuan sudah dilakukan,
dari penanggulangan bencana gempa bumi di maka mereka pun akan melaporkan kembali
Yogyakarta, kebutuhan korban dapat diketahui ke media massa. Laporan ini, nantinya akan
dari media massa, baik elektronik maupun cetak. menghasilkan peta distribusi bantuan.
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Melihat dari berbagai peta, yaitu
kebutuhan korban dan distribusi bantuan,
maka ujung-ujungnya akan diketahui
daerah yang sudah terpenuhi dan daerah
yang belum terpenuhi kebutuhannya.
Alur metode 3C adalah sebagai berikut:

2.4 Penginderaan Jauh pada
Masa Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Setelah selesainya masa tanggap
darurat, tahap penanggulangan bencana
selanjutnya ialah masa rehabilitasi dan
rekonstruksi. Tahap ini berupaya untuk
merekonstruksi bangunan yang rusak dan
merehabilitasi penghidupan penduduk.
Rehabilitasi
dilakukan
dengan
mengembalikan mata pencaharian penduduk
yang terpengaruh karena bencana. Sawah yang
terendam, alat-alat produksi yang rusak, kios
tempat berjualan yang rata dengan tanah adalah
salah satu contoh yang harus direhabilitasi.
Tujuan akhirnya adalah mengembalikan
kehidupan korban bencana seperti sediakala
sebelum bencana terjadi.
Masa rehabilitasi dan rekonstruksi diawali
dengan melakukan damage and loss assesment
(DALA) atau analisis kerusakan dan kerugian
korban bencana. Analisis perlu dilakukan karena
akan memengaruhi jumlah bantuan yang akan
didistribusikan kepada masyarakat. DALA
kemudian menjadi pondasi bagi tahap rehabilitasi
dan rekonstruksi. Mengingat pentingnya DALA,
maka proses paling awal ini mesti dilakukan
dengan benar karena proses-proses selanjutnya
akan bergantung pada DALA tersebut.
Kerugian mata pencaharian bisa diketahui
dengan melakukan pendataan detil kepada
korban bencana. Menggunakan tabel isian atau
kuisioner, wawancara dilakukan kepada korban
dan akan diketahui kerugian ekonomis korban.
Data sekunder dari dinas atau instansi terkait
juga dapat digunakan untuk DALA kendati
masih perlu dilakukan survey pada praktiknya
di lapangan.

Gambar 3. Diagram Alur Metode Triple C

Seluruh kerepotan DALA demi merehabilitasi
kerugian ekonomi korban tersebut, perlu
dilakukan agar dapat diketahui berapa besar
bantuan yang harus didistribusikan kepada
korban. Di samping itu, seringkali bantuan
tak hanya berbentuk uang, namun dapat
juga penggantian alat produksi, peningkatan
ketrampilan, peningkatan kapasitas dan lain-lain.
Upaya yang dilakukan pun beragam sifatnya. Di
antaranya ialah pengorganisasian masyarakat
yang memiliki keahlian khusus dan sama,
pendampingan terus menerus selama proses
rehabilitasi dan usaha lainnya.
Upaya rehabilitasi seringkali berlangsung
dalam masa yang lama karena berbarengan
dengan dilakukannya upaya rekonstruksi. Titik
perhatian utama pada masa ini ialah perbaikan
kerusakan bangunan, dalam hal ini, yaitu dengan
membangun kembali rumah-rumah para korban
yang rusak. Proses yang seiring ini di satu
sisi akan menyibukkan masyarakat, sehingga
masyarakat tidak akan terlampau berduka
karena kehilangan, kerugian, bahkan mungkin
ada korban jiwa atau cacat. Sayangnya, di sisi
yang lain upaya yang sejalan ini dapat saling
menghambat satu dengan yang lainnya.
Bagaimanapun, korban bencana biasanya
akan berkonsentrasi pada satu tahap terlebih
dahulu baru memikirkan tahap yang lain.
Sebagai contoh mudah, rekonstruksi biasanya
akan dilakukan lebih dahulu daripada upaya
rehabilitasi. Dengan adanya tempat bernaung,
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yakni ditandai dengan kembali berdirinya untuk memveriﬁkasi data laporan kerusakan dari
rumah-rumah para korban, maka proses lainnya para korban.
akan lebih mudah.
Jalan keluar lain ialah dengan langsung
Perbaikan kembali bangunan atau proses menghitung kerusakan rumah dari data
rekonstruksi ini menyita banyak perhatian. Hal penginderaan jauh yang dimiliki. Sebagai
ini mengingat begitu banyaknya bantuan yang contoh adalah apa yang tersaji dalam gambar
harus didistribusikan. Lebih lagi, bantuan yang berikut.
berupa uang rawan disalahgunakan.
Pada proses pendistribusiannya
sangat dimungkinkan terjadinya
penyelewengan, salah sasaran dan
hal lain yang mungkin terjadi.
Seperti
telah
disebutkan
terdahulu, DALA akan dilakukan
pada proses rehabilitasi dan
rekonstruksi. Khusus untuk proses
rekonstruksi,
lagi-lagi
DALA
memegang
peranan
penting.
Data DALA akan memengaruhi
besaran bantuan yang diterima oleh
seseorang. Besar bantuan tentu
saja mendasarkan pada kerusakan
yang diderita korban. Mereka yang
mengalami kerusakan rumah berat,
niscaya akan memeroleh bantuan
yang lebih besar daripada mereka
yang mengalami kerusakan rumah
ringan atau sedang.
Bagaimana memeroleh data
kerusakan rumah rusak berat, Gambar 4. Citra Ikonos yang memperlihatkan kerusakan bangunan
akibat gempa bumi di sebagian Kabupaten Bantul
sedang dan ringan tersebut?
Pelaporan dari masyarakat adalah
salah satu sumber data yang bisa didapatkan
Selain tenda pengungsian, dari gambar
dengan cepat. Survey lapangan juga bisa melihat di atas juga bisa didapatkan informasi
dampak bencana kepada rumah-rumah warga. mengenai kondisi kerusakan bangunan. Citra
Permasalahan muncul di sini dalam bentuk penginderaan jauh, dalam hal ini Ikonos seperti
laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di yang digunakan di atas mampu membedakan
lapangan, survey yang memakan banyak waktu bangunan yang mengalami kerusakan parah
sementara korban sudah menunggu-nunggu dan ringan. Proses interpretasi atau pengenalan
bantuan dan kendala-kendala lain.
kerusakan obyek tersebut, akan lebih baik
Kondisi inilah kemudian yang menyebabkan bila ada data pembanding sebelum terjadinya
perlunya data penginderaan jauh sebagai jalan bencana untuk daerah yang sama. Nantinya,
keluar. Pada kasus kerusakan rumah, dari data data yang didapat akan lebih lengkap dengan
penginderaan jauh dapat dilihat bagaimana melihat kenampakan yang ada pada citra dan
intensitas kerusakan yang dialami oleh korban. melakukan perbandingan dengan citra sebelum
Dengan begitu, kemudian dapat pula digunakan terjadi bencana.
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Parameter yang dilihat dari citra
selain mengenai tingkat kerusakan
juga informasi berkaitan dengan
fungsi bangunan. Apakah bangunan
yang mengalami kerusakan tersebut
rumah warga, bangunan sekolah,
sarana peribadatan atau kesehatan
bisa juga dibedakan dari citra. Dengan
menumpangsusunkan citra dan peta
dasar, maka akan diketahui lokasi
administrasi di mana kerusakan
terjadi. Akhirnya, karena tampak per
bangunan, maka data penghuni pun bisa
didapatkan.
Gambar di samping kanan atas
Gambar 5. Kemampuan Citra Ikonos untuk membedakan level
menunjukkan kemampuan citra
kerusakan suatu bangunan di sebagian Kabupaten
Bantul
penginderaan jauh untuk membedakan
level kerusakan yang dialami oleh suatu
bangunan. Titik merah, kuning dan hijau adalah khusus. Berikutnya ialah upaya memberikan
identitas pada setiap bangunan dengan
penanda tingkat kerusakan pada bangunan.
Untuk melengkapi data, survey lapangan informasi yang dipandang perlu. Terutama
dilakukan agar setiap titik memiliki identitas mengenai lokasi bangunan, nama pemilik
bangunan dan jenis kerusakan. Kendati begitu,
untuk keperluan di masa yang akan datang,
tim yang bekerja di lapangan juga dilengkapi
dengan kuesioner yang berisi isian untuk
mengetahui fungsi bangunan, jumlah lantai,
struktur bangunan dan jenis atap.
Gambar di samping kiri menunjukkan
identitas yang ada pada setiap bangunan.
Identitas dalam bentuk angka ini, nantinya akan
berguna untuk pendataan guna menghindari
duplikasi dan memudahkan proses pemetaan
apabila data akan diolah dengan sistem
informasi geograﬁs.
Tabel berikut ini ialah contoh data tabular
yang didapatkan selama survey di lapangan.
Begitu lengkap informasi yang diperoleh,
bahkan sampai dengan koordinat tiap titik dan
nomor RT/RW.
Data ini sangat berguna untuk fungsi
kontrol apabila pemberian bantuan akan dan
sudah dilakukan. Nama penerima bantuan
yang diketahui, lokasi yang dimengerti, jenis
kerusakan yang sesuai dan pada akhirnya
Gambar 6. Citra Ikonos yang menggambarkan
jumlah bantuan yang tepat. Angka bantuan
kerusakan bangunan daerah Karang
Ploso Kabupaten Bantul
yang mencapai misalnya 20 juta rupiah
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3. PENUTUP

Tabel 2. Data Tabular yang didapatkan dari
survey lapangan

tiap keluarga tentu saja sangat menyulitkan
bila sampai salah sasaran. Namun dengan
menggabungkan data penginderaan jauh
dan sistem informasi geograﬁs, diharapkan
kesalahan penerimaan manfaat tidak sampai
terjadi.
Pemberian bantuan semestinya bukanlah
tahap akhir. Dengan mengetahui lokasi suatu
bangunan, maka dapat diketahui pula struktur
bangunan apa yang paling tepat untuk lokasi
tersebut.
Apabila sebuah bangunan terletak di jalur
patahan, niscaya memerlukan penguatanpenguatan dan struktur khusus yang khas
agar tahan terhadap goncangan gempa bumi.
Dalam skala yang lebih luas, bisa pula
digunakan untuk menyusun rencana tata
ruang wilayah.
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Semua contoh yang dipakai di sini adalah
pengalaman penanganan gempa bumi di
Yogyakarta. Menyadari kemampuan data
penginderaan jauh untuk identiﬁkasi satuan
bangunan seperti di atas, sudah sewajarnya bila
pemanfaatan data penginderaan jauh bukan
hanya digunakan untuk bencana gempa bumi
semata.
Identiﬁkasi satuan bangunan dengan citra
yang tepat bisa juga digunakan untuk bencana
seperti kebakaran gedung dan permukiman,
banjir, angin topan dan tanah longsor.
Membandingkan dua citra dengan perekaman
yang berbeda sesaat setelah bencana terjadi dan
sebelum bencana terjadi bisa digunakan untuk
melakukan kaji cepat kerusakan.
Harapannya kemudian, upaya penanganan
darurat bisa lebih cepat dilakukan. Hal ini
berarti bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa
dengan memberikan bantuan yang tepat, dalam
hal jumlah dan penerima manfaatnya.
Hal yang sama juga berlaku pada masa
rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengetahuan
mengenai korban yang berhak menerima manfaat
tentu disesuaikan dengan jenis kerusakan atau
kerugian yang dialami. Pun langkah antisipasi
ke depan dapat diambil selepas melihat letak,
kondisi dan ancaman bencana yang mungkin
dihadapi sebuah bangunan.
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PENGEMBANGAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MEMPERERAT KESERASIAN SOSIAL YANG MENDUKUNG
INTEGRASI MASYARAKAT
(Studi Komparatif Resolusi Konﬂik Sosial di Kabupaten Subang- Jawa Barat
dan Kabupaten Sambas - Kalimantan Barat)
Tukino, Diana Harding *
Tukino, dkk (2010), Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mempererat
Keserasian Sosial yang Mendukung Integrasi Masyarakat, Jurnal Dialog Penanggulanggan
Bencana, Vol. 1, No. 2, Tahun 2010, hal 30-38, 1 gambar
Abstract
The objective of this research is to obtain a real description of social harmony that supports
social integration in Sub-district of Subang, Province of West Java and Sub-district of Sambas,
Province of West Kalimantan. Communities in these sub-districts have experienced social
conﬂict nuanced SARA (ethnic, religion, racial, inter-group) in the form of violence actions
and disputes among the communities. Social conﬂict gives wide impacts on social disaster.
This research gives a beneﬁt on developing a model of community development in creating
social harmony that supports integration process in the community.
This research uses a qualitative method and applies phenomenology approach. Data
collection is conducted by some techniques, i.e. in-depth interviews, observation and focus
group discussion (FGD). Meanwhile research informants come from community leaders,
both formal and non formal.
The result of the research indicates that social security based on social harmony of
the community in Pamanukan, Sub-district of Subang, Province of West Java and the
community in Sambas, West Kalimantan is weak. The model of community development
as an effort to prevent re-occurrence of social conﬂicts that lead to social disaster can be
either “Increasing Awareness of Peace” (Peace Awareness Raising).
Key Words: social conﬂict, community development, social capital, peace awareness
raising

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Konﬂik sosial yang terjadi di Kabupaten
Subang Jawa Barat pada tahun 1997 dan konﬂik
sosial di Kabupaten Sambas Kalimantan
Barat tahun 1999, memiliki kemiripan dari
latar belakang terjadinya konﬂik sosial,
*

Penulis adalah staf pengajar pada STKS Bandung
dan aktif di Pusat Kajian Bencana dan Pengungsi
(Puskasi).

yakni konﬂik bernuansa SARA dalam bentuk
tindakan kekerasan dan perselihan antar
kelompok masyarakat, meskipun dalam skala
yang berbeda. Fenomena konﬂik sosial ini
menarik untuk dikaji, terutama menelusuri
nilai-nilai keserasian sosial yang mendukung
integrasi masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat merupakan
sebuah proses, metode dan program yang
bertujuan membangun kemampuan masyarakat
untuk lebih memiliki ketahanan sosial yang
memadai dan mampu menangkal berbagai
ancaman dalam kehidupan keseharian
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2. Structural strain, yaitu adanya “ketegangan
sosial” yang ditandai oleh adanya
ketidakpuasan dalam berbagai aspek
kehidupan, adanya kecemburuan sosial,
adanya ketidakpastian masa depan secara
ekonomi dan politik dari sebagian besar
anggota masyarakat.
3. The spread of generaliezed beliefs, yaitu
menyebarnya suatu keyakinan atau
kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa
penyebab konﬂik adalah faktor yang bersifat
ideologis.
4. Precipitating atau triggering factors, yaitu
faktor yang meledakkan konﬂik tersembunyi
menjadi konﬂik terbuka atau sering disebut
sebagai faktor pemicu.
5. Mobilization for action, yaitu adanya suatu
upaya yang sistematik untuk menggerakkan
masyarakat untuk berkonﬂik atau dengan
kata lain adanya penggalangan kekuatan
dari pihak-pihak yang terlibat konﬂik.
6. Operation of social control, yaitu bahwa
konﬂik ini berkembang atau tidak, tergantung
dari kontrol sosial di dalam masyarakat
tersebut. Bila mekanisme ini berjalan baik,
konﬂik akan dapat diredam dengan cepat. Bila
sebaliknya konﬂik akan berkembang terus.
Kerangka model Smelser ini dapat
memudahkan untuk memetakan konﬂik dalam
suatu kerangka yang lebih jelas dan mendasar.

2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam
Penanggulangan Bencana
Rehabilitasi,
rekonstruksi,
serta
pemberdayaan, merupakan suatu program
penanggulangan bencana yang sangat penting,
akan tetapi tahapan kesiapsiagaan dan mitigasi
bencana yang terpadu dalam tahapan pra
bencana menjadi tahapan penting yang pada
dekade belakangan ini menjadi fokus perhatian
utama (World Conference on Disaster Reduction
/ WCDR, 2005) serta Hyogo Framework for
Action : “The systematic incorporation of risk
reduction approaches into the implementation of
emergency preparedness, response and recovery

in the reconstruction of affected communities”
Shaw, Gupta, dan Sharma (dalam Aribowo
: 2008) menjelaskan bahwa pengembangan
masyarakat dalam kerangka penanggulangan
bencana diberi penekanan pada suatu upaya
pembangunan yang berkelanjutan, bukan
sekadar diarahkan pada upaya kesiapsiagaan
sesaat yang hanya dilakukan pada saat terjadi
ancaman bencana (Nakagawa and Shaw, 2004).
Pendapat ini sejalan dengan apa yang ditampilkan
dalam Hyogo Framework for Action (HFA) :
“The integration of disaster risk reduction into
sustainable development policies and planning”.
Pengembangan masyarakat berkelanjutan yang
terintegrasi ini membutuhkan suatu pembiasaan
secara terus menerus agar menjadi bagian
yang menyatu dalam kehidupan dan budaya
masyarakat yang bersangkutan. Pembiasaan
ini membutuhkan suatu perubahan pula dalam
nilai dan sikap masyarakat terhadap semua
aktivitas sosial, ekonomi, serta manajemen
lingkungan secara baik. economic activities and
environmental management.

2.3. Modal Sosial sebagai bentuk
Keserasian Sosial
Konsep modal sosial (social capital)
menyandang dua dimensi, yaitu social glue
dan social bridge (Lang and Hornburg
dalam Marliyantoro, 2002). Kerekatan
sosial, disamping berisi kepercayaan sosial
juga mencakup kesediaan atau keikhlasan
berpartisipasi (willingness to participate).
Sedangkan jembatan sosial tidak sekadar
diartikan jalinan antar kelompok, tetapi juga
keterbukaan akses bagi seluruh anggota
masyarakat untuk berhubungan dengan
sumberdaya di luar sirkel mereka (Marliyantoro,
2002). Modal sosial sebagai kenyataan yang
dimiliki warga berupa kehendak baik, simpati,
persahabatan, hubungan antar individu
dan antar keluarga yang dapat mengatasi
persoalan warga masyarakat. Senada dengan
itu, Grootaert menilai bahwa modal sosial
dimaknai sebagai kemampuan seseorang
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masyarakat, yang pada gilirannya masyarakat
dapat hidup berdampingan secara damai tanpa
konﬂik yang meluas. Melalui pendekatan
kualitatif, peneliti mempelajari kehidupan sosial
psikologis pada masyarakat di lokasi penelitian,
sekaligus menemukan model pemberdayaan
masyarakat guna lebih melekatkan keserasian
sosial antar komunitas.

1.2. Permasalahan Penelitian
Pertanyaan penelitian yang dirumuskan
yaitu “Bagaimanakah nilai-nilai keserasian
sosial yang berlangsung pada masyarakat di
Kabupaten Subang Jawa Barat dan masyarakat
di Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat dalam
mewujudkan integrasi masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan memperoleh
deskripsi yang nyata tentang keserasian sosial
yang mendukung integrasi masyarakat di
Kabupaten Subang-Jawa Barat dan masyarakat
di Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat.

1.4. Manfaat Penelitian
1. Memberikan kontribusi bagi pihakpihak yang terkait dan berkepentingan dalam
mempertahankan keserasian sosial yang
menudukung integrasi masyarakat.
2. Menghasilkan model pemberdayaan
masyarakat dalam keserasian sosial yang
mendukung intergasi masyarakat.

2.

TELAAH PUSTAKA

2.1. Tinjauan tentang Konﬂik Sosial

Ritzer (1992) menjelaskan bahwa ide
pokok dalam teori konﬂik pada intinya
dapat terbagi menjadi tiga pikiran besar :
Pertama, bahwa masyarakat selalu berada
dalam proses perubahan yang ditandai dengan
adanya pertentangan terus- menerus di antara
unsur-unsurnya. Kedua, setiap elemen akan
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memberikan sumbangan pada disintegrasi
sosial. Ketiga, keteraturan yang terdapat dalam
masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh
adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari
atas oleh golongan yang berkuasa.
Sedangkan teori struktural yang ditentang
oleh teori konﬂik mengandung pula tiga
pemikiran utama : Pertama, bahwa masyarakat
berada pada kondisi statis, atau tepatnya berada
pada kondisi keseimbangan. Kedua, setiap
elemen atau institusi memberikan dukungan
terhadap stabilitas. Ketiga, anggota masyarakat
terikat secara informal oleh norma-norma, nilainilai dan moralitas umum.
Kompetisi untuk mendapatkan akses pada
sumberdaya yang langka menimbulkan sikapsikap prajudis. Kumulatif sikap-sikap prajudis
ini akan berkembang menjadi konﬂik terbuka
bila ada peristiwa pemicu (trigger). Misalnya
seperti yang dikemukakan oleh Aronson
dalam DuBois dan Miley (1992) kompetisi
untuk mendapatkan pekerjaan, terutama ketika
pekerjaan langka sering menimbulkan sikapsikap negatif dan konﬂik. Dalam hal ini, berlaku
pula teori the scarcity of resources, bahwa ketika
sumberdaya langka maka semua orang akan
berjuang untuk dapat mempertahankan hidup
(struggle for life) dan akhirnya kelompokkelompok masyarakat yang kuat yang menang
(the survival of the ﬁttest). Fenomena ini
akan berlanjut terus terutama bila kelompokkelompok dominan dapat mengabadikan status
quo, dan konﬂik akan terus terjadi.
Sementara itu, Smelser dalam Wirotomo
(2004) menyatakan bahwa konﬂik merupakan
gerakan sosial yang destruktif. Munculnya
gerakan sosial semacam ini memiliki enam
kondisi yang saling terkait, yaitu:
1. Structural conduciveness, yaitu suatu
kondisi sosial yang memudahkan terjadinya
konﬂik di suatu masyarakat. Struktur
masyarakat yang kondusif untuk terjadinya
konﬂik, misalnya adanya dua kelompok atau
komunitas yang seimbang jumlahnya, tetapi
tersegregrasi baik secara sosial, budaya,
ekonomi, pengelompokkan pemukiman,
dan lain-lain.
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untuk memanfaatkan berbagai keunggulan
jaringan sosial atau struktur sosial di mana ia
menjadi anggotanya. Dengan demikian, jika
seseorang mengalami persoalan dan tidak
mampu mengatasinya sendiri, maka akan
dibantu warga lainnya secara sukarela.
Modal sosial juga sebagai sistem yang
mengacu kepada atau hasil dari organisasi
sosial dan ekonomi seperti pandangan umum
(world-view), kepercayaan (trust), pertukaran
timbal balik (reciprocity), pertukaran ekonomi
dan informasi (informational and economic
exchange), kelompok-kelompok formal dan
informal (formal and informal groups), serta
asosiasi-asosiasi yang melengkapi modal-modal
lainnya (ﬁsik, manusiawi, budaya) sehingga
memudahkan terjadinya tindakan kolektif,
pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan
(Tonny dan Utomo, 2004). Dari pengertian
tersebut, menunjukkan bahwa modal sosial dapat
dilihat hasil dari organisasi sosial dan ekonomi
yang dapat terwujud dengan pengembangan
kapasitas kelembagaan atau institusi maupun
kapasitas sumber daya manusia.

2.4. Integrasi Masyarakat
Struktur masyarakat Indonesia yang
majemuk (multietnik) selalu menimbulkan
persoalan integrasi nasional. Pluralitas
masyarakat yang bersifat multidimensional itu
akan dan telah menimbulkan persoalan tentang
bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi
secara horisontal, sementara stratiﬁkasi sosial
sebagaimana yang terwujud dalam masyarakat
Indonesia akan memberi bentuk integrasi yang
bersifat vertikal.
Suatu pengembangan konseptual tentang
konsep masyarakat dikemukakan oleh
Robhuska dan Shepsle yang menyatakan bahwa
masyarakat majemuk dapat diidentiﬁkasi
melalui; 1) Keragaman budaya, 2) Komunitas
kultural yang terorganisasi secara politik, dan 3)
Alienasi etnik. Oleh karena setiap masyarakat
memiliki keragaman kultural, maka dua ciri yang
terakhir (politik etnik) inilah yang membedakan
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antara masyarakat pluralistik (pluralistic
society) dengan masyarakat majemuk (plural
society). Oleh karena konﬁgurasi strukturalnya,
masyarakat
majemuk
memiliki
dua
kecenderungan,1). Inklinasi berkembangnya
perilaku konﬂik di antara berbagai kelompok
etnik, dan 2). Kecenderungan hadirnya (force)
sebagai kekuatan integratif utama yang
mengintegrasikan masyarakat.
Terlepas dari pendekatan konsep mana
yang digunakan, tapi secara substansi semua
konsep yang menjelaskan tentang heteregonitas
(kemajemukan) ataupun masyarakat yang
plural, pada hakikatnya tidak jauh berbeda
(congruent). Pada satu sisi kemajemukan
menyimpan kekayaan budaya dan khasanah
tentang kehidupan bersama yang harmonis,
jika integrasi berjalan dengan baik (menurut
aksioma; structural fungsionalism approach).
Tetapi pada sisi lain, kemajemukan selalu
menyimpan dan menyebabkan terjadinya
konﬂik antar etnik, baik yang bersifat latency
maupun yang manifest (dalam aksioma, conﬂict
approach) yang disebabkan oleh etnosentrisme,
primordialisme, dan kesenjangan sosial.

3.

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian
Penelitian yang dilakukan menggunakan
pendekatan kualitatif. Dalam hal ini peneliti
mengkaji persoalan yang muncul dari dan
dalam masyarakat berkaitan dengan keserasian
sosial (bukan dari sudut pandang peneliti) dan
berupaya menemukan alternatif pemecahan
yang dapat diterapkan dalam masyarakat
tersebut, sebagai perubahan-perubahan yang
sangat mungkin terjadi dalam mempererat
keserasian sosial antar warga masyarakat yang
mendukung integrasi bangsa.

3.2. Subjek Penelitian (Informan)
Sumber data utama dalam penelitian ini
adalah tokoh-tokoh masyarakat pada wilayah
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yang pernah mengalami konﬂik sosial, yaitu
masyarakat disekitar Kecamatan Pamanukan
Kabupaten Subang provinsi Jawa Barat, dan
masyarakat di Kecamatan Sambas Kabupaten
Sambas provinsi Kalimantan Barat, meliputi;
kepala desa, warga masyarakat yang diakui
ketokohannya oleh warga setempat, tokoh
wanita dan pemuda, serta organisasi lokal
yang relevan dalam penanganan masalah
konﬂik sosial.
Penetapan informan sebagai subjek
penelitian menggunakan teknik snow-balling.
Adapun jumlah informan penelitian pada lokasi
penelitian di Subang sebanyak 8 (delapan)
informan, sementara di Sambas sebanyak 9
(sembilan) orang informan.

3.3.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara mendalam, observasi dan
focus group discussion.

3.4. Teknik Analisis Data
Sesuai dengan pendekatan penelitian
yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif,
maka analisis data penelitian dilakukan secara
kualitatif. Dalam hal ini analisis penelitian
sudah dimulai ketika peneliti memperolah data
di lapangan, dan dilakukan secara simultan
selama penelitian berlangsung.

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Konﬂik Sosial di
Kecamatan Pamanukan
Kabupaten Subang
Kerusuhan sosial bernuansa RAS yang
terjadi tahun 1997 di Desa Mulyasari dan meluas
ke desa-desa lainnya di sekitar Kecamatan
Pamanukan. Kerusuhan tersebut merupakan
akumulasi dari ketidakpuasan masyarakat
(penduduk asli Desa Mulyasar–Pamanukan)
terhadap WNI Tionghoa yang mendominasi
kegiatan ekonomi. Kerusuhan diawali dengan

terjadinya perusakan dan pembakaran terhadap
sebuah rumah makan milik warga Tionghoa
di Desa Mulyasari, kemudian berlanjut ke
Pamanukan, dengan sasaran rumah dan
pertokoan. Dampak peristiwa kerusuhan sosial
ﬁsik adalah perusakan dan pembakaran disertai
penjarahan terhadap rumah dan toko-toko milik
WNI Tionghoa. Sepanjang kurang lebih 1 km
mulai dari arah Selatan; Markonis–Islamic
Center dan ke Barat sampai rumah makan
Permata Hijau–Hotel Pangramo, pertokoan
milik WNI Tionghoa tersebut habis dibakar
dan dijarah massa. Meskipun tidak ada korban
jiwa dalam kerusuhan sosial tersebut, namun
secara psikologis, kerusuhan sosial yang terjadi
menimbulkan trauma yang cukup mendalam,
khususnya bagi WNI Tionghoa.
Selain konﬂik sosial bernuansa RAS,
di Pamanukan juga pernah terjadi konﬂik
horisontal yang terjadi pada tahun 2002, berupa
perkelahian massal antar kampung, yaitu
antara warga kampung Bojong Curug dengan
warga kampung Pamugan Desa Mulyasari.
Kerusuhan dipicu oleh saling rebutan pekerjaan
menurunkan batu untuk proyek pembuatan
Dam, menjelang persiapan kegiatan agustusan.
Dampak konﬂik horizontal tersebut telah
mengakibatkan sejumlah rumah mengalami
kerusakan cukup berat karena dibakar massa.
Secara sosial-psikologis, hubungan baik
yang sebelumnya terpelihara antara warga
dari kedua kampung tersebut, bagaimanapun
telah terganggu. Beberapa warga masyarakat
dilaporkan mengalami depresi melihat
kerusuhan yang terjadi.

4.2. Kondisi Keserasian Sosial Saat Ini
di Kecamatan Pamanukan
Kecamatan Pamanukan dengan luas
wilayah 174,731 hektar dihuni oleh jumlah
penduduk sebanyak kurang lebih 40.000 jiwa.
secara sosial ekonomi, struktur masyarakat di
Pamanukan mayoritas bermatapencaharian
sebagai petani, dan lainnya pegawai,
wirausaha serta pertukangan, sedangkan angka
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pengangguran menunjukkan jumlah yang cukup
besar, yaitu sekitar 30% dari jumlah penduduk
Kecamatan Pamanukan.
Berkaitan dengan kondisi keserasian sosial
pada saat dilakukan penelitian tahun 2009,
seluruh informan sependapat bahwa hubungan
sosial di antara golongan atau kelompok
masyarakat di Pamanukan saat ini berlangsung
cukup harmonis, tidak ada perselisihan atau
konﬂik yang mengarah pada terulangnya kembali
peristiwa kerusuhan sosial pada tahun 1997.
Dengan demikian, konﬂik sosial yang terjadi
di Pamanukan tidak bersifat ideologis, artinya
dalam kehidupan masyarakat tidak adanya
ketegangan sosial, karena konﬂik yang terjadi
bersifat insidental dan tidak ada pengulangan.
Upaya penyelesaian konﬂik yang sudah
dilakukan yaitu pemerintah bersama-sama dengan
tokoh-tokoh masyarakat dari kedua belah pihak
melakukan dialog dan musyawarah. Lembaga
seperti Bakom PKB diupayakan berfungsi secara
optimal untuk menciptakan situasi yang kondusif
bagi kedamaian kehidupan bermasyarakat di
Pamanukan. Disisi lain di kalangan WNI Tionghoa
itu sendiri telah terbentuk Paguyugan Masyarakat
Tionghoa. Selain itu, tahun 2002 masyarakat di
Pamanukan melalui tokoh-tokoh masyarakat
formal, tokoh informal, tokoh agama, dan
tokoh pemuda, berhasil membentuk paguyuban
“Pamanukan Tersenyum” (Panter), yang
mencakup 13 desa di Kecamatan Pamanukan.
Panter tersebut mempunyai tugas dan tanggung
jawab untuk mencegah dan mengatasi gejolakgejolak sosial yang muncul di masyarakat yang
dapat memicu terjadinya konﬂik sosial. Namun
demikian, pada saat dilakukan penelitian,
baik lembaga Bakom PKB maupun “Panter”
aktivitasnya
sudah meredup bahkan dapat
dikatakan tidak aktif lagi.

4.3. Gambaran Konﬂik Sosial di
Kabupaten Sambas
Konﬂik sosial yang terjadi di Kabupaten
Sambas merupakan konﬂik etnis, yaitu antara
warga suku Madura dengan warga suku Melayu
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Sambas. Konﬂik berawal dari tragedi Parit
Setia Kecamatan Jawai dua hari sebelum hari
raya Iedul Fitri yang jatuh pada tanggal 19
Januari 1999. Tragedi ini bermula dari peristiwa
kriminal murni yang kemudian berkembang
menjadi konﬂik etnis yang menjalar ke wilayah
lain di Kabupaten Sambas. Sejak bulan
Maret 1999 pertikaian antar kelompok dalam
masyarakat di Kabupaten Sambas yang semula
hanya meliputi Kecamatan Tebas, Pemangkat,
Selakau dan Kecamatan Jawai, semakin meluas
ke Kecamatan Samalantan, Tujuh Belas, Sungai
Raya, Sanggau Ledo, Teluk Keramat, dan
Kecamatan Tebas, sehingga gaung kerusuhan
sosial tersebut menjadi kerusuhan sosial di
Kalimantan Barat.
Secara kumulatif sebagai akibat dari
pertikaian antar kelompok dalam masyarakat di
Kabupaten Sambas, maka sampai bulan Maret
1999 tercatat korban meninggal dunia berjumlah
176, terdiri atas 151 orang suku Madura, 12 orang
suku Melayu, 1 orang suku Dayak, dan 12 orang
belum diketahui identitasnya. Kemudian luka
luka (berat/ringan) berjumlah 47 orang, yakni ;
17 orang suku Madura, 29 orang suku Melayu,
dan 1 orang suku Dayak. Sementara warga suku
Madura yang diungsikan berjumlah 34.326 jiwa.
Dengan banyaknya korban akibat kerusuhan,
dan khususnya terjadinya arus pengungsian
dalam jumlah besar, mengakibatkan struktur
sosial dalam masyarakat di Kabupaten Sambas
mengalami perubahan yang signiﬁkan. Bagi
suku Madura, jelas bahwa struktur sosial dalam
kehidupan mereka menjadi kacau balau, banyak
keluarga-keluarga yang kehilangan anggota
keluarganya. Selain korban jiwa, dampak
kerusuhan sosial juga mengakibatkan kerusakan
bangunan tempat tinggal pribadi, bangunan
pemerintah dan fasilitas umum yang hancur
dibakar, serta terganggunya kegiatan usaha.

4.4. Kondisi Keserasian Sosial Saat Ini
di Kabupaten Sambas
Kondisi keserasian sosial di Kabupaten
Sambas pada saat dilakukan penelitian tahun
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2009 tergolong kondusif dalam kehidupan
keseharian warga masyarakat. Berdasarkan hasil
wawancara mendalam dan diskusi kelompok
terfokus dengan berbagai tokoh masyarakat baik
tokoh formal maupun nonformal, terungkap
bahwa masyarakat Sambas yang terdiri atas tiga
sukubangsa utama yaitu Melayu, Dayak, dan
Tionghoa merupakan masyarakat yang tidak

dapat menerima kembali warga suku Madura
ke Kabupaten Sambas. Alasan penolakan yang
selalu disampaikan adalah mereka merasa
trauma atas kejadian kerusuhan tersebut. Para
informan menuturkan bahwa dalam kehidupan
masyarakat di Sambas tidak pernah tertanam
suatu keyakinan bahwa masyarakatnya sebagai
yang lebih “kuat” dan oleh karenanya ingin

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM MEMPERERAT KESERASIAN SOSIAL
YANG MENDUKUNG INTEGRASI MASYARAKAT

Konflik Sosial yang Pernah
Terjadi
j

Kondisi
ndisi Keserasian
K serasian Sosial
Saat Ini

- Kekerasan antar komunitas

- Suasana kehidupan masy.
yang kondusif
- Terjalin kerjasama antar pihak
yg pernah terlibat konflik
- Pendirian rumah ibadah yg
tidak ada ijin
- Adanya penyebaran
keyakinan dlm skala kecil

- Tawuran massal
- Rebutan lahan pekerjaan
- Pengusiran warga

Upaya yang Dilakukan
Dilak
untuk
Mengatasi
g
Konflik Sosial
-

Modal Sosial yang Dimiliki
Masyarakat

Mengakhiri pertikaian
Perjanjian damai
Memisahkan komunitas
Membentuk forum bersama
Penegakan
g
hukum

-

Keterikatan sosial
Kebajikan warga
Jaringan sosial
Sumberdayasosial
Hubungan ketetanggan

Model
PEACE AWARENESS RAISING

Teknik
Technology of Participation (ToP)

Gambar 1. Bagan Teknik Technology of Participation (ToP)

mudah untuk terjadinya gangguan keserasian
sosial berupa konﬂik sosial baik yang berasal
dari faktor ekonomi maupun keyakinan agama.
Berkaitan dengan hubungan antar etnis
yang pernah menimbulkan kerusuhan berupa
konﬂik sosial dengan suku Madura, hingga saat
penelitian ini berlangsung, pada prinsipnya pihak
warga masyarakat di Kabupaten Sambas baik
suku Melayu, Dayak, maupun Tionghoa belum

“menguasai”kehidupan di antara masyarakat
di wilayah lainnya. Berkaitan dengan tindak
kekerasan antar warga yang pernah terjadi,
menurut mereka hal itu bukan atau tidak ada
kaitannya dengan sikap masyarakat yang
mengarah pada terjadinya konﬂik. Dengan
kata lain, penyebab terjadinya konﬂik bukan
merupakan faktor yang bersifat idiologis
dalam kehidupan masyarakat Sambas. Lebih
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lanjut para informan berpendapat bahwa faktor
pemicu terjadinya konﬂik semata-mata karena
faktor budaya, dan bukan karena hal yang lain.
Berdasarkan hasil observasi peneliti,
ternyata baik suku Melayu, Dayak maupun suku
Tionghoa yang berada di luar Sambas, misalnya di
Singkawang, mereka dapat menerima kehadiran
kembali warga Madura untuk menetap dan hidup
secara normal. Hal ini menimbulkan pertanyaan
mengapa hingga sekarang masyarakat di Sambas
belum dapat menerima kembali kehadiran warga
Madura? Untuk memperoleh jawaban atas
pertanyaan tersebut, kiranya perlu dilakukan
penelitian lanjutan.

4.5. Model Pemberdayaan
Masyarakat dalam Mempererat
Keserasian Sosial.
Model pemberdayaan masyarakat dalam
mempererat keserasian sosial yang mendukung
integrasi masyarakat adalah “Model Peningkatan
Kesadaran akan Perdamaian” (Peace Awareness
Raising).
Model ini bertujuan untuk menumbuhkan
dan mengembangkan kesadaran masyarakat
dalam hidup berbangsa dan bernegara melalui
penguatan nilai-nilai sosial dan modal sosial
yang sudah ada. Model Peace Awareness
Raising ini dilakukan melalui tahapan kegiatan
: analisis daerah rawan konﬂik atau daerah yang
pernah mengalami konﬂik sosial; perencanaan
tindak dan pelaksanaan kegiatan.
Teknik terpilih yang dapat digunakan dalam
pemberdayaan masyarakat dalam mempererat
keserasian sosial adalah teknik Teknologi
Partisipasi (Technology of Participation),
yaitu teknik yang dikembangkan dalam
pemberdayaan masyarakat. Teknik ini bertujuan
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
termasuk dalam kegiatan keserasian sosial.

5.

KESIMPULAN

1. Struktur masyarakat baik di Pamanukan
maupun di Sambas sebenarnya cross cutting,
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yakni ada dominasi dari segi jumlah dari
lapisan masyarakat tertentu. Berdasarkan hal
ini, struktur masyarakat di Pamanukan dan
Sambas tidak kondusif untuk terjadinya konﬂik.
Akan tetapi, pada kenyataannya konﬂik tetap
terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa
tidak selamanya struktur masyarakat yang
cross cutting tidak menimbulkan konﬂik
2. Konﬂik sosial yang terjadi di Pamanukan
Kabupaten Subang-Jawa Barat dan di Sambas
Kalimantan Barat dapat dikategorikan
sebagai welfarist communalism, yaitu
konﬂik yang terjadi karena kecemburuan
sosial akibat distribusi sumberdaya yang
tidak seimbang antara penduduk pribumi
dengan pendatang, dan kategori retaliatory
communalism,
yakni
konﬂik
yang
diakibatkan oleh tindakan kekerasan yang
dilakukan antar komunitas, dengan sentimen
keagamaan sebagai pemicu konﬂik.
3. Mekanisme kontrol sosial memang dirasakan
tidak berfungsi oleh sebagian informan.
Meskipun masyarakat Pamanukan maupun
Sambas mengklaim sebagai masyarakat
agamis, tetapi mekanisme kontrol sosial yang
seharusnya mengendalikan perilaku warganya
ternyata kurang berfungsi dengan baik.

6.

REKOMENDASI

1. Pemerintah Kabupaten Subang dan
Kabupaten Sambas bekerjasama dengan
dinas/instansi terkait serta komponen
masyarakat, sedapat mungkin melakukan
upaya penguatan keserasian sosial, yang
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat tentang pentingnya menjaga
keserasian sosial. Penguatan terus menerus
terhadap dimensi-dimensi kutural kearifan
lokal dan modal sosial, pada gilirannya
diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang maksimal dalam upaya membimbing
masyarakat untuk hidup berdampingan
secara damai dan tanpa konﬂik.
2. Sebagai upaya pencegahan terjadinya
kembali bencana sosial (konﬂik sosial), maka
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dipandang perlu dilakukan pemberdayaan
masyarakat dalam mempererat keserasian
sosial yang mendukung integrasi masyarakat.
Model pemberdayaan masyarakat yang
dimaksud dapat menggunakan “Model
Peningkatan Kesadaran akan Perdamaian
(Peace Awareness Raising).”
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KELUARGA SIAGA BENCANA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI
(Studi pada masyarakat kawasan pantai Kota Bengkulu)
Sulistya Wardaya*
Sulistya Wardaya, (2010), Keluarga Siaga Bencana Dalam Perspektif Sosiologi, Studi pada
masyarakat kawasan Pantai Kota Bengkulu, Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana, Vol. 1,
No. 2, Tahun 2010. hal 39- 48, 5 tabel.
Abstract
The research on disaster prepared family is an attempt to ﬁnd answers on functions of
family as the frontline in responding disasters. Facts on Bengkulu earthquake in 2007, local
government ofﬁces took times in conducting emergency assistance because they had to wait
for coordination meeting conducted. Meanwhile, TNI, and POLRI waited for command
order and volunteers waited for operational funds. As the disaster broke, ﬁrst aid assistances
on survivors needed to be conducted in seconds, and food provisions needed within hours
therefore disaster family prepared in giving ﬁrst aid is important.
The research indicates that the earthquake and tsunami in Bengkulu has brought trauma for
the families; and particularly for those living in coastal areas. Because of the experience, local
community is awakened to build preparedness, develop knowledge, and conduct efforts on
strengthening family. These steps according to the perspectives of sociology are the answers
that humans are creatures that will learn to adapt with natural and social environment and be
able to make the best strategic steps in facing the threat of earthquakes and tsunamis.
Key Words: s: family, disaster preparedness, trauma, sociology

1.

LATAR BELAKANG

Provinsi Bengkulu berada di jalur bencana,
sehingga memiliki tingkat kerawanan gempa
dan tsunami yang cukup tinggi. Adapun potensi
gempa yang terdapat di kawasan Provinsi
Bengkulu adalah karena pertemuan lempeng
aktif Indoaustralia dan Eurosia di lepas laut
samudra Indonesia. Selain itu, terdapat Sesar
Semangko yang membelah pulau Sumatra dari
Banda Aceh sampai ke Lampung dan aktivitas
gunung berapi daratan/laut.
Berdasar pengumuman resmi dari Kepala
Badan Penanggulangan Bencana (BPBD)
Provinsi Bengkulu, ditetapkan tiga Pematang
Gubernur Bengkulu kabupaten dan kota (Kab
*

Pusat Studi Bencana FISIPOL UNIB Jalan Raya
Kandang Limun. Bengkulu. Jln Unib Permai IIc /
No. 62
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Moko-muko,
Bengkulu Utara dan Kota Bengkulu)
sebagai daerah rawan gempa dan tsunami,
hal ini dapat dipahami karena kabupaten/kota
tersebut selalu terkena gempa.
Menurut catatan sejarah Pemerintahan
Kolonial Belanda, Bengkulu pernah terjadi
gempa besar berkali-kali dari tahun 1756 dan
tahun 1770 tapi belum diketahui skalanya
karena keterbatasan teknologi saat itu. Namun
dalam catatan dinyatakan bahwa getaran yang
terjadi sangat besar dan mengakibatkan rumahrumah penduduk hancur.
Kemudian gempa-gempa yang diikuti
tsunami terjadi pada tanggal 18 Maret 1818
dengan intensitas 9 Modifed Mercalli Intensity
(MMI), tanggal 24 November 1833 dengan
intensitas diperkirakan 7-9 MMI berpusat di
pulau Pagai gugusan kepulauan Mentawai,
tanggal 27 Agustus 1883 dampak dari letusan
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Gunung Krakatau dan terakhir tanggal 26
juni 1914 dengan intensitas 9 MMI (FPRB
Bengkulu).
Ternyata sejarah gempa besar tidak
berhenti, pada 4 juni 2000 terjadi gempa
besar berkekuatan 7,9 pada skala richter,
berpusat di 110 km di tenggara Kota Bengkulu
dengan korban meninggal 99 orang. Kejadian
tersebut oleh masyarakat masih dikategorikan
sebagai musibah yang tidak bisa dihindari
karena semuanya merupakan kehendak Yang
Maha Kuasa, sehingga manusia hanya bisa
merenungi dan mengikhlaskan atas semua
cobaan yang terjadi.
Kendati begitu, anggapan tersebut berubah
total setelah terjadi peristiwa gempa 9 skala
richter yang diikuti gelombang tsunami pada
tanggal 26 Desember 2004 di Provinsi Nanggroe
Aceh Darusalam, dengan korban meninggal
kurang lebih 130.000 orang dan 37.000
dinyatakan hilang (laskar Bakornas PB 2007).
Berdasarkan bencana yang melanda Aceh,
berita yang berkembang menjadi spekulasi
ilmiah, hasil-hasil penelitian dipublikasikan,
cerita mistis berkembang, kearifan lokal
dibahas ulang.
Trauma gempa tsunami aceh belum
berakhir, sederet peristiwa gempa menyusul
terjadi seluruh di tanah air dan tidak ketinggalan
Bengkulu juga terjadi gempa 7,9 skala Richter
pada tanggal 12 September 2007 jam 18.10.45
WIB sehari sebelum bulan puasa 1439 Hijriah
pada episentrum 4.69 LS dan 101.13 BT Barat
Daya Lais, dengan kedalaman 10 Km dan
ditambah gempa susulan 7,7 skala Richter
yang mengakibatkan 7.360 rumah rusak total,
10.522 rusak berat, 52.923 rusak ringan dan
korban 14 meningal (Sakorlak Pemda Prop
Bengkulu).
Berdasarkan kejadian gempa 7,9 skala
Richter muncul fakta ilmiah yang dilangsir
oleh LIPI tentang adanya penumpukan energi
pemicu gempa dan tsunami sebagai efek dari
terkuncinya pertemuan lempeng Australia dan
lempeng Eurosia di kawasan Kepulauan Metawai
, maka LIPI bersama Compres (Community
Preparedness) tanggal 2 sampai 16 November

2007 melakukan sosialisasi kewaspadaan
kepada masyarakat dan sekolah-sekolah yang
ada di kawasan pantai Muko-Muko, Bengkulu
Utara dan Kota Bengkulu yang diakhiri dengan
workshop kesiagaan aparatur pemerintahan
daerah di gedung Bapeda Provinsi Bengkulu
pada tanggal 21 November 2007
Salah satu hasil workshop menetapkan,
wilayah kelurahan Lempuing dipilih sebagai
tempat pelaksanaan simulasi, dan pada
tanggal 25 November 2007 tepat pada jam
12.00 WIB simulasi dimulai dengan tanda
dibunyikannya sirine, maka seluruh keluarga
di Kelurahan Lempuing serta anak-anak
sekolah lari menuju titik kumpul di lapangan
sepak bola Kemuning dan halaman SMK
Negeri 2, diluar skenario, pada jam 12.15: 45
WIB terjadi gempa 6,2 skala richter sehingga
peserta simulasi banyak yang histeris bahkan
ada yang pingsan.
Hari berganti, ketegangan di Kota
Bengkulu mulai reda, masyarakat menjalani
rutinitas kehidupan seperti semula, tiba-tiba
muncul insformasi dari seorang profesor
berkebangsaan Brazil melalui faxsimil yang
ditujukan ke Pemda Prop Bengkulu. bahwa
pada tanggal 23 Desember tahun 2007 akan
terjadi gempa berkekuatan di atas 8 skala richter
dan diikuti tsunami, maka berita berkembang
dengan cepat dan masyarakat menjadi resah.
Gubernur Bengkulu menanggapi dengan serius
dan langsung membagi sirine beserta jenset
kepada lurah-lurah di kawasan rawan tsunami,
demikian juga Wali kota Bengkulu langsung
meliburkan kantor dinas instansi pemerintah,
anak sekolah dan menggelar operasi tanggap
bencana.
Keadaan semakin tegang, tiap-tiap
kelurahan menegakkan Posko, pemuda
disiagakan, orang tua, wanita, anak-anak
diungsikan dan bahkan beberapa keluarga
meninggal kan kota Bengkulu, kegelisahan
dapat dimaklumi karena faktanya yang terjadi
pada saat terjadi gempa 7,9 skala, semua
jenis bantuan terlambat karena dinas/instansi
pemerintah dalam memberikan bantuan
menunggu hasil koordinasi, ABRI dan Polri

40

Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana Volume 1 Nomor 2, Tahun 2010

menunggu komando, dan relawan menunggu
dana, padahal pertolongan nyawa hitungannya
detik dan bantuan pangan hitungannya jam.
Satu-satunya harapan pertolongan pertama
adalah anggota keluarga.
Berdasarkan latar belakang masalah di
atas, maka tujuan penelitian adalah, untuk
mencari dan mengidentiﬁkasi kesiagaan
keluarga di kawasan tepi pantai kota Bengkulu
dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami
dalam perpektif sosiologis.

2.2. Lokasi dan Sasaran Penelitian
Kawasan
pantai
Kota
Bengkulu
terbentang dari desa Beringin Raya Sampai
ke Teluk Sepang, yang terdiri dari lima
kecamatan yaitu, Muara Bangka Hulu, Teluk
Segara, Gading Cempaka, Ratu Samban dan
Kampung Melayu dan dari ke 5 kecamatan
tersebut terdapat 13 kelurahan yang berbatasan
langsung dengan laut, dengan rincian sebagai
berikut:

Tabel 1. Lokasi dan sasaran penelitian
No.

Kelurahan

RT

Jiwa

KK

1
2

7
8

2301
1621

399
412

3
4

Beringin Raya
Pasar
Bengkulu
Bajak
Pondok Besi

RT yg berbatas dengan
laut
7
1,2,3,6

9
6

2377
1629

569
445

5
6

Berkas
Malabero

6
12

1883
2529

7
8
9

Sumur Meleleh
Penurunan
Lempuing

6
13
15

10

Lingkar Barat

11

KK

381
820

69
215

8,9
5,6

416
550

111
156

393
458

1- 6
1-12

1883
2529

393
458

1094
6273
4156

274
1201
971

1,2
1,2,4
1,5,10,12,13

520
1749
1437

125
325

22

7271

1737

7,8,19

900

Kandang

20

5738

1499

1,2,3,4,6,7,17

2284

12

Sumber Jaya

24

6888

1723

8,15,18,21,24

1095

13

Teluk Sepang

14

3009

746

1-14

3009

Jumlah

62

66

17573

46769
10827
Sumber : paduan data dari 13 kelurahan tahun 2010

2.

Jiwa

METODOLOGI

2.1. Pendekatan penelitian
Penelitian dilakukan pada keluarga yang
berada di kawasan pantai kota Bengkulu dengan
pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan
berdasarkan pengamatan dan wawancara,
dikonsultasikan dengan teori sosiologi,
berlandasakan pada paradigma fakta sosial
dengan teori fungsionalisme, penelitian ini
diharapkan dapat menjawab kesiagaan keluarga
berdasarkan perspektif sosiologis.
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331
231
429
382
746
4037

Lokasi penelitian ditetapkan 66 RT dari 13
kelurahan yang wilayahnya berbatasan langsung
dengan laut, sesuai dengan isue pokok penelitian
tentang ancaman bencana gempa dan tsunami
pada masyarakat kawasan pantai Kota Bengkulu.
Sedangkan keluarga yang rumahnya terletak di
kawasan garis pantai, terdapat sejumlah 4037
kepala keluarga atau 17 573 jiwa.

2.3. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memudahkan dalam melacak benang
merah hubungan antara judul sampai ke panduan
wawancara dan juga untuk memudahkan dalam
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mendeskripsikan data serta penyeragaman
pengertian konsep-konsep maka dibuat bagan
dan batasan ruang lingkup penelitian yang
tersusun di bawah ini:

2.5. Teknik analisa data
Analisa data adalah proses mencari,
menyusun secara sistematis dari data hasil

Tabel 2. Batasan aspek penelitian
Aspek
penelitian
Kesiapsiagaan
keluarga dalam
menghadapi
bencana

Definisi
konseptual
Mempersiapkan
diri dalam
menghadapi
ancaman gempa

2

Pengetahuan
kebencanaan

Memiliki
pengetahuaan
kebencanaan
tentang gempa
dan tsunami

3

Upaya
pertahanan
keluarga

Persiapan yang
dilakukan
sebelum terjadi
gempa

No
1

Definisi operasional
Segala upaya yang
dilakukan untuk
mengurangi risiko
sebelum terjadi
bencana gempa
Mengetahui berbagai
sumber ancaman
yang ditimbulkan
dari gempa

Melakukan berbagai
strategi untuk
mempertahankan
kelangsungan dan
keselamatan keluarga

2.4. Teknik Pengumpulan Data
Pada pelaksanaannya peneliti membawa
panduan sebagai dasar untuk melaksanakan
wawancara dengan nara sumber dan setelah
data terkumpul hasilnya direduksi menjadi
sekumpulan data dan informasi yang memiliki
kesamaan jenis. Selanjutnya untuk menguatkan
keterangan dan informasi, dilengkapi dengan
data sekunder dari kepustakaan, lembaga
maupun instansi terkait.
Sedangkan untuk memperoleh data
primer, peneliti berbaur dengan masyarakat,
membahas maksud dan tujuan penelitian,
melakukan diskusi untuk menggali informasi
dan mecari data dengan cara mencatat dan
merekam informasi yang diperlukan. Hal itu
dilakukan agar diperoleh gambaran nyata
mengenai kesiagaan masyarakat di kawasan
pantai kota Bengkulu dalam menghadapi
ancaman bencana gempa dan tsunami.

Panduan wawancara

Narasumber

Deteksi dini alami
Deteksi dini buatan
Sistem komando
Sistem penyelamatan

Kepala
keluarga dan
anggota
keluarga

- Ancaman reruntuhan
dari bangunan dihuni
- Ancaman dari
perabotan rumah
tangga
- Ancaman dari
lingkungan sekitar
- sumber ancaman dari
kawasan pantai
- Menyatukan surat
penting / dukumen.
- Memiliki cadangan
pangan
- Memiliki stok
obat-obatan
- Menentukan tepat
berlindung

Kepala
keluarga
dan anggota
keluarga

-

Kepala
keluarga dan
anggota
keluarga

wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan
lain. Selanjutnya dikoordinasikan, dijabarkan
dan disusun ke dalam unit-unit kecil untuk
kemudian dipilih yang penting, dipelajari dan
disimpulkan sehingga mudah untuk dipahami.
1. Reduksi data
Data yang terkumpul dari hasil wawancara,
dipilih, dan dirangkum supaya lebih terfokus
pada hal-hal yang penting, sehingga dapat
memberi gambaran lebih jelas dan mudah
dimengerti.
2. Display data
Penyajian data ditampilkan dalam bentuk
tabel hasil dan diprosentasekan, diberi
uraian singkat, serta penjelasan agar
pembaca dapat mengerti dan mudah
memahami
3. Menarik kesimpulan
Berdasarkan hasil pengamatan dan
wawancara dipertemukan dengan fakta
di lapangan, serta data pendukung yang
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kemudian disimpulkan dan
dimasukan dalam pembahasan.

3.

hasilnya

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian
Bengkulu merupakan salah satu provinsi
di Indonesia dengan luas wilayah sekiar
1,9 Juta Ha. Secara administratif Provinsi
Bengkulu terdiri dari 9 Kabupaten dan 1
Kota dengan jumlah penduduk 1, 7 Juta jiwa.
Adapun posisinya, di sebelah utara berbatasan
dengan Provinsi Sumatera Barat, sebelah
timur berbatasan dengan Provinsi Jambi
dan Sumatera Selatan, sedangkan di sebelah
selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung
dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera
Indonesia. Secara geograﬁs letak Provinsi
Bengkulu berada pada 101o 01’ - 103o 46
‘ bujur timur serta 2o 16 ‘ - 5o 31 ‘ lintang
selatan.
Secara geologi Provinsi Bengkulu berada
di antara dua sumber bencana gempa, yakni
tempat pertemuan lempeng aktif Autralia,
Indo-Aurasia dan Sesar Semangko, sehingga
Bengkulu masuk dalam ring satu wilayah
pemantauan BMKG. Di samping itu,
berdasarkan pengalaman masyarakat Bengkulu,
hancurnya harta benda dan hilangnya nyawa
yang diakibatkan karena gempa menimbulkan
rasa takut yang berkepanjangan.
Lebih parah lagi, secara ilmiah gempa
belum bisa diketahui kapan akan terjadi dan
berapa besarnya, sehingga masyarakat hanya
bisa berupaya untuk berdoa dan berupaya
untuk menyelamatkan diri. Hal ini terbukti
berkali-kali saat terjadi gempa, masyarakat
hanya bisa lari menuju kawasan aman, tidak
tahu di mana pusatnya, berapa besarnya dan
berpotensi tsunami atau tidak. Berdasarkan
hasil wawancara dengan salah satu nara
sumber pak Kn menyatakan bahwa nyawa
tidak ada gantinya, maka yang penting
selamatkan dulu nyawa masalah harta benda
43

nomer dua. Ternyata pendapat ini hampir
sama dilontarkan oleh tiap-tiap keluarga yang
ada dikawasan pantai kota Bengkulu.
Kondisi tersebut terjadi karena trauma
dengan bencana gempa dan tsunami yang
terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember
2004. Akibatnya berbulan-bulan, bahkan
bertahun-tahun masyarakat selalu dibayangi
dengan rasa takut. Ditambah lagi pada
tangga 12 September 2007 terjadi gempa
dengan kekuatan 7,9 skala richter yang
diikuti ada isu akan terjadi gempa susulan
dan tsunami, maka keresahan masyarakat
semakin menjadi-jadi.
Kendati begitu, fakta secara sosiologis
berbeda. Tekanan yang sangat kuat justru
membangkitkan naluri manusia untuk berpikir
mencari jalan keluar melalui pembuktian
ilmiah tentang apa yang seharusnya.
Hasil wawancara dengan 80 narasumber
ternyata memiliki berpendapat yang sama:
jika air laut surut baru akan lari menuju dataran
tinggi.
Pengetahuan tersebut akhirnya menjadi
pegangan bagi masyarakat Kota Bengkulu
dan dikembangkan oleh RAPI (Radio
Antar Penduduk Indonesia). Secara teknis,
masyarakat pantai dijadikan sumber informasi,
sedangkan RAPI sendiri menjadi simpul
informasi untuk mengembangkan informasi
ke seluruh jajaran dinas instansi pemerintah,
swasta, media elektronik, organisasi perduli
bencana serta masyarakat pada umumnya.

a.

Kesiagaan Keluarga

Di samping deteksi dini alami, secara
umum keluarga yang ada di kawasan
pantai Kota Bengkulu berupaya membuat/
menempatkan alat deteksi dini buatan di dalam
rumah masing-masing. Adapun tujuannya
adalah untuk menimbulkan suara atau gerak
yang dapat memberikan tanda kalau terjadi
gempa. Hasil pengamatan dan wawancara yang
sudah direduksi dan ditampilkan dalam tabel
diperoleh informasi sebagai berikut:
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Tabel 3. Kesiagaan Keluarga
No
1
2
3

4

Jenis alat deteksi dini buatan
Memiliki deteksi gerak berupa gantungan/pendulum yang bisa
dilihat sebagai alat pemberi tanda kalau ada getaran yang
bersumber dari gempa
Memasang deteksi suara berupa panci almunium, kaleng seng
dsb yang diletakkan di atas almari kamar tidur, jika terjadi
gempa yang cukup besar akan berjatuhan .
Mengefektifkan sistim komando keluarga (jika ada yang
merasakan gempa harus memberitahu dan mengajak anggota
keluarga untuk keluar dari rumah) dan komando masal,
mebangun inisiatif untuk memukul tiang listrik, serta komando
naluri keagamaan menerikakan “Alloh Huakbar”
Menyepakati dan menerapkan sistim penyelamatan sesuai
dengan hasil simulasi yang diujikan oleh pemerintah provinsi,
kota dan LIPI untuk menuju titik kumpul menunggu informsi
tsunami.

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa
hampir setiap keluarga atau 90% sudah memiliki
alat deteksi gerak, sehingga dapat dijadikan
alat untuk mengambil keputusan yang tepat.
Dengan demikian, keluarga di kawasan pantai
Kota Bengkulu dapat dinyatakan sudah siaga.
Di samping itu, peneliti juga menemukan alat
deteksi dini khusus untuk malam hari, berupa
media suara.
Berdasarkan hasil wawancara dengan 80
narasumber, 97,5% memiliki pendapat yang sama,
saat yang paling rawan adalah malam hari karena
seluruh anggota keluarga sedang tidur lelap, maka
keluarga tersebut menempatkan panci almunium,
kaleng seng dsb di atas lemari kamar tidur, sehingga
kalau terjadi gempa barang-barang tersebut akan
berjatuhan dan dapat membangunkan orang yang
sedang tidur, model ini merupakan media yang
paling efektif dan eﬁsien.
Kesiagaan keluarga yang lain adalah sistem
komando (siapa saja yang merasakan gempa
harus memberi tahu seluruh anggota keluarga).

Jumlah
72

Persen
90

78

97,5

80

100

80

100

Kesepakatan ini 100% tertanam dalam setiap
anggota keluarga, Sejalan dengan peringatan
dini, ada kebiasaan yang menguntungkan
dalam peringatan dini yakni keluarga muslim
bisanya kalau ada gempa pasti berterik-teriak
menyebutkan “Alloh Huakbar” berkali-kali.
Hasil penelitian ini dapat dinyatakan
100% seluruh keluarga di kawasan pantai kota
Bengkulu sudah memiliki kesepakan yang sama
tentang pentingnya kesiagaan keluarga dalam
menghadapi gempa dan tsunami, maka secara
teoritis perilaku keluarga dalam menghadapi
bencana dapat membuktikan bahwa mereka
selalu bersinergi dengan alam.

b. Pengetahuan Kebencaan
Manusia yang dikaruniai akal dan pikiran
oleh Tuhan harus belajar untuk menguasai
ilmu pengetahuan. Berbeda dengan binatang
yang dikaruniai insting oleh Tuhan (memiliki
pengetahuan tanpa melalui proses belajar),

Tabel 4. Pengetahuan kebencaaan
No
1
2
3
4

Pengetauan tentang ancaman bencana
Pemahaman tentang kualitas bangunan serta ruangan-ruangan yang
rawan runtuh.
Pemahaman tentang tata letak perabotan rumah tangga yang akan
menjadi penghambat jalan keluar dari rumah atau yang dapat
menimbulkan bencana ganda
Pemahaman tentang kondisi lingkungan yang rawan dari reruntuhan
baik bangunan tetangga, tiang/kabel listrik, pohon dll
Pemahaman tentang musim dan kondisi laut yang dirasa dapat
medatangkan bencana serta pemahaman tanda-tanda tsunami akan
terjadi tsunami
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Jumlah
62

Persen
77,5

80

100

80

100

80

100
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maka kalau terjadi bencana alam biasanya
korban yang paling banyak adalah manusia
yang belum memiliki wawasan kesiagaan dan
ketrampilan tentang kebencaan. Adapun hasil
penelitiannya tentang kesiagaan keluarga dalam
penguasaan pengetahuan kebencaan, hasilnya
ditampilkan dalam tabel di atas.
Gempa pada dasarnya tidak membahayakan
bagi manusia, yang membahayakan adalah
runtuhnya bangunan fasilitas umum, fasilitas
sosial dan rumah pribadi yang menimpa.
Oleh karena itu, setiap anggota keluarga harus
mengetahui kualitas bangunan yang ditempati,
baik itu kontruksi atau kerangka atap.
Berdasarkan hasil wawancara 77,5% keluarga
sudah memahami kualitas bangunan yang
ditempati, selebihnya menjawab apa adanya
yang penting kalau terasa ada gempa langsung
lari keluar dari rumah.
Menempatkan perabot rumah tangga
yang tidak tepat teryata dapat menimbulkan
malapetaka bahkan bencana ganda. Hasil
wawancara dan pengamatan terhadap 80
narasumber ternyata 100% sudah menata dengan
baik karena berdasarkan pengalaman kejadian
gempa tengah malam. Saat itu, banyak korban
terjadi karena menabrak perabotan rumah
tangga atau kejatuhan barang-barang yang

oleh LIPI, Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kota. Sudah semua atau 100% keluarga
sudah mengetahui di mana jalur yang aman
untuk dilewati.
Kekhasan laut lepas Bengkulu adalah
angin tidak menentu. Menurut beberapa
nelayan dalam satu tahun hanya 4 bulan yang
bersahabat. Bulan-bulan yang lain tidak dapat
dipastikan dan bagi keluarga yang berada di
kawasan pantai, “laut dijadikan guru alam”.
Masyarakat apabila ditanya soal ancaman
yang datang dari laut akan menjawab panjang
lebar dengan berbagai bumbu cerita mistik.
Sebagai contoh, yaitu salah satu ajaran dari
daerah muara mengenai ikan yang menuju ke
hulu sebagai penanda datangnya banjir.
.

c.

Pertahanan Keluarga

Keluarga sebagai suatu bangunan ikatan
lahir dan batin memiliki kekentalan hubungan
dalam melindungi anggota keluarga baik
dari rasa aman dan kelangsungan hidupnya.
Keluarga juga menjadi pembeda dibanding
dengan sifat kelompok atau organisasi pada
umunya. Fakta tersebut dapat dibuktikan
dalam hasil wawancara dari 80 narasumber di
bawah ini:

Tabel 5. Upaya pertahanan keluarga
No
1

3

Pertahanan Keluarga
Menyatukan seluruh dokumen penting dalam satu tas atau map dan
diletakan pada ditempat yang mudah dijangkau untuk dibawa lari
Memiliki cadangan pangan sekurang-kurangnya tiga hari sehingga kalau
terjadi bencana, dapat dipakai sebagai pertahanan sebelum bantuan
datang
Memiliki cadangan obat-obatan

4

Memiliki kesepakatan tempat berlindung dan titik kumpul

2

digantung dan pada tahu 2007 ada beberapa
rumah yang terbakar karena lampu minyak dan
kompor yang belum dimatikan.
Khusus untuk jalur evakuasi rata-rata
tiap anggota keluarga sudah sangat paham
karena sudah ada sosialisasi baik dari lembaga
perduli bencana, dinas/instansi pemerintah
dan bahkan sudah 3 kali diadakan gelar siaga

45

Jumlah
80

Persen
100

80

100

24

30

80

100

Pada era modern surat menjadi penting dan
berharga karena bisa menjadi bukti pemilikan
atau penguasaan yang melekat pada diri
seseorang, maka dalam bencana surat/dokumen
menempati urutan kedua setelah nyawa, hasil
wawancara dengan 80 narasumber 100%
menyatakan sudah menyatukan surat/dokumen
dalam satu tas atau map dan diletakkan pada
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tempat yang mudah terjangkau. Tindakan ini
ternyata disadari oleh masyarakat bukan karena
sering ada gempa, tapi takut kalau terjadi
kebakaran.
Kebutuhan dasar manusia adalah makan,
apalagi saat bencana harta benda diyakini hanya
titipan Tuhan, sedang keselamatan dan pertahan
pangan harus menjadi perioritas utama. Fakta
di lapangan membuktikan, bahwa masyarakat
kawasan pantai kota Bengkuku sudah memiliki
kebiasaan punya cadangan pangan, mengingat
pendapatan keluarga nelayan umumnya tidak
menentu bisa harian, mingguan, bahkan bulanan.
Akibatnya memiliki cadangan kebutuhan pokok
sudah lazim dilakukan, kecuali sayur dan lauk
pauk yang mudah busuk biasanya dicukupi
dengan belanja setiap hari.
Khusus untuk obat-obatan banyak
narasumber yang menyatakan sebagai barang
mahal dan penggunannya tidak menentu,
sedangkan sifat obat-obatan memiliki masa
kedaluwarsa. Sementara itu, setiap keluarga
hanya memiliki cadangan obat-obatan yang
sifatnya penyakit kambuhan (malaria) dan
penyakit khusus yang harus tergantung dengan
obat. Saat diminta untuk menunjukkan stok obatobatan yang tersedia,mereka akan memberikan
sisa obat waktu sakit. Hasil penelusuran yang
dilakukan peneliti, obat-obatan ringan mudah
ditemukan di setiap warung setempat, dan di
tiap kecamatan sudah terdapat Puskesmas.
Dengan demikian, maka obat-obatan bukan
menjadi perioritas utama, karena penggunaanya
tidak rutin.

3.2. PEMBAHASAN
Berdasarkan perpektif sosiologis, bencana
alam merupakan perubahan sistem alam
dalam mencari keseimbangan baru, biasanya
perubahan mendadak dari irama yang seimbang
menjadi kacau di mana manusia hanya mampu
pasrah dan berupaya melakukan penyelamatan,
sehingga bencana dianggap sebagai cobaan dari
Yang Maha Kuasa.
Terminologi kunci yang digunakan dalam

penelitian ini adalah paradigma fakta sosial,
menurut Durkheim bahwa fakta sosial terdiri
dari barang sesuatu yang tak harus nyata, tetapi
merupakan barang sesuatu yang ada di dalam
ﬁkiran manusia yang muncul dalam dan di
antara kesadaran manusia, dengan demikian
obyek penelitian kesiagaan merupakan realitas
yang bersifat intrasubyektif dan intersubyektif
yang secara nyata dapat diteliti berdasarkan
disiplin sosiologi.
Adapun peneliti lebih menekankan pada
dampak bencana terhadap perubahan, maka tepat
apabila peristiwa yang dipilih adalah gempa
dan tsunami yang menelan banyak korban harta
benda.dan bahkan nyawa. Harapannya mampu
mempengaruhi alam pikiran induvidu pada
tingkat bawah sadar, seperti yang diuraikan di
bawah ini :
1. Terjadi ketidak pastianmasa depan.
2. Tekanan berat akibat hancurnya harta benda
dan hilangnya nyawa.
3. Berhentinya proses sosial yang mapan
menjadi gradual.
4. Pergeseran kepercayaan dalam struktur yang
sudah mapan.
5. Informasi dikonsumsi tanpa pertimbangan.
6. Bantuan
yang
menimbulkan
ketergantungan
Perubahan mendadak dalam pandangan
teori fakta sosial akan mempengaruhi tindakantindakan manusia dalam proses pendeﬁnisian
realitas sosial. Kendati begitu, manusia
memiliki kelebihan merespon tekanan yang
datang dari luar, dengan asumsi bahwa manusia
adalah makhluk yang kreatif dalam membangun
dunia sosialnya, sehingga batapapun beratnya
tekanan yang menimpa akan selalu dicari jalan
keluarnya, pandangan ini sesuai dengan Robert
K Merton (1982) tentang teori fungsional bahwa
semua peristiwa fungsional bagi masyarakat
Sejalan
dengan
pandangan
teori
fungsionalisme teori sistem juga memiliki
kakhasan “kalau ada satu sisi berubah maka sisi
lain akan ikut berubah”, sehingga menjawab
asumsi bahwa manusia adalah mahkluk belajar
sepanjang hayat adalah benar adanya. Ralf
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Dahrendorf mengemukakan gambarannya
mengenai pokok-pokok pikiran tentang hakikat
teori fungsionalisme, sebagai berikut:
1. Setiap masyarakat merupakan suatu struktur
unsur yang relatif gigih dan stabil.
2. Mempunyai struktur unsur yang terintegrasi
dengan baik;
3. Setiap unsur dalam masyarakat mempunyai
fungsi, memberikan sumbangan pada
terpeliharanya masyarakat sebagai suatu
sistem
4. Setiap struktur sosial yang berfungsi
didasarkan pada konsensus mengenai nilai
di kalangan para anggotanya.
Dalam perspektif sosiologis semua
peristiwa yang terjadi fungsional. Hal ini
terbukti dengan adanya ancaman bencana
gempa dan tsunami justru menimbulkan
dampak positif saat manusia belajar ilmu
kebencanan, berkembang teknologi deteksi
dini, memunculkan potensi yang tersebunyi,
lahir berbagai kebijakan pemerintah dan
Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang
kebencaaan. Sejalan dengan pendapat Robert
H Lauer (2004) bahwa manusia hanya dapat
berkembang karena mengatasi tantangan
dan rintangan bukan karena menempuh jalan
terbuka.
Hasil penelitian kesiagaan keluarga
dalam menghadapi gempa dan tsunami dapat
diasumsikan bahwa keluarga merupakan
kelompok terkecil dalam masyarakat yang
memiliki naluri melindungi, mempertahankan
setiap anggotanya. Dengan adanya ancaman
bencana gempa dan tsunami, timbullah sikap
waspada dengan membuat deteksi dini,
membangun sistem komando dan terbentuk
kesepakatan penyelamatan anggota keluarga.
Demikian juga sebagai keluarga yang
menghuni kawasan rawan tsunami akan
terbangun naluri berﬁkir dan bertindak untuk
menyesuaikan diri dengan karakter lingkungan
ﬁsik dan sosial. Hal ini merupakan kesadaran
nyata dari keluarga dalam mempertahankan
diri. Menurut konsep sosiologi, keluarga adalah
tempat berlindung, tempat membangun landasan
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fungsi sosial, juga tempat pertahanan diri dari
berbagai ancaman yang datang dari luar dan
sekaligus sebagai tempat mengantar ke masa
depan. Dalam menanggapi ancaman bencana
gempa dan tsunami, langkah positif yang
dilakukan keluarga adalah mengumpulkann
surat-surat penting dan dokumen dalam satu
tempat yang mudah dijangkau, kemudian
menyiapkan cadangan pangan dan memiliki
stok obat-obatan khusus untuk penyakit
kambuhan dan penyakit yang hanya tergantung
dengan obat serta menentukan tempat
berlindung dan berkumpul. Naluri perlindungan
dan penyelamatan anggota keluarga, menurut
sesuatu yang susah atau sulit untuk digantikan
(Khairudin 2002) maka kesiagaan keluarga
menjadi penting karena keluarga merupakan
ujung tobak penaggulangan bencana.

4.

KESIMPULAN

Hasil
penelitian
dengan
metode
pengamatan dan wawancara tentang kesiagaan
keluarga dalam menghadapi ancaman gempa
dan tsunami membuktikan bahwa manusia
adalah mahkluk belajar sepanjang masa. Hak
ini terbukti dengan trauma adanya gempa dan
tsunami di propinsi Aceh, segera merespon
dengan pembuatan alat deteksi dini gerak
dan suara, membangun sistem komando
penyelamatan keluarga dan menyepakati cara
yang ditempuh dalam penyelamatan anggota
keluarga baik tempat belindung, jalur evakuasi
dan tempat agar keluarga tidak bercerai berai.
Mempertahankan diri dari ancaman
bencana gempa dan tsunami sesungguhnya
merupakan bagian dari naluri keluarga
dalam mempertahankan, melindungi, dan
mengembangkan anggota keluarga. Karenanya
mengumpulkann surat-surat penting menyiapkan
cadangan pangan, memiliki stok obat-obatan
untuk penyakit khusus dan menentukan tempat
berlindung serta tempat berkumpul merupakan
jawaban dari fungsi keluarga siaga bencana.
Berdasarkan perpektif sosiologi dalam
teori fungsionalisme Robert K Merton (1982)
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bahwa semua peristiwa fungsional bagi
masyarakat maka dengan demikian betapapun
beratnya dan dahsyatnya peristiwa yang terjadi
pasti ada yang bisa dimaknai sebagai bentuk
kesadaran menuju pada perubahan yang lebih
baik, pandangan ini sejalan dengan pendapat
Robert H Lauer (2004) manusia hanya dapat
berkembang karena mengatasi tantangan dan
rintangan, bukan karena menempuh jalan yang
terbuka lebar dari rintangan.
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