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Abstract
The increasing vulnerability of urban areas in Indonesia to earthquake disaster is one
of the daunting problems for sustainable development. This paper summarises an assessment
of earthquake vulnerability of houses in Yogyakarta City as one of high earthquake hazard
areas in Indonesia, reveals the principal reasons why the identified vulnerability happened,
and highlights some mitigation strategies. The house data were collected just before the
Yogyakarta earthquake May 27, 2006 through field survey on 402 houses. In addition, in
depth interview with their owners or occupants and a focus group discussion with several
experts were held to complement the earlier data collection. The overall houses were
categorized into 5 types: mud bricks/MD, bricks (BR), reinforced bricks (RBR), reinforced
concrete (RC), and others (OT). The results have revealed that 84.8% houses in Yogyakarta
were non-engineered houses and very vulnerable to earthquake and most of them were BR
and RBR. Such vulnerability has occurred because of (1) lack of knowledge by builder, (2)
lack of awareness, and (3) the absence of political commitment. The prominent mitigation
strategies are (1) a wider political commitment of the government and legislature board, (2)
a greater awareness of earthquake-related matters by all stakeholders to the building processes,
and (3) the necessary knowledge and competencies by designers and builders to deliver
earthquake-resistant construction end-products. These findings have opened the precious
window that the seismic performance improvement of houses in major Indonesian cities is
indispensable.
Keywords: earthquake vulnerability, houses, non-engineered houses
1 Introduction
An earthquake is a sudden, rapid shaking of the
Earth caused by the breaking and shifting of rock
beneath the Earth's surface. The National Earthquake
Information Center (NEIC USA) locates about 50
earthquakes each day or about 20,000 a year (USGS,
2004a). The infamous Indian Ocean Indonesian
Aceh’s Earthquake on 26th December 2004 (located
off the West Coast of Northern Sumatra, Indonesia)
was the 5th largest earthquake recorded in the world
since 1900 (USGS, 2006). At the present time,
scientists cannot predict precisely when and where
an earthquake will occur (BSSC, 1995). Although
earthquakes cannot be prevented, modern science
and engineering provide tools that can be used to
reduce their effects, based on the fact that much of
Setya Winarno, Civil Engineering Department, Universitas
Islam Indonesia

the damage caused by earthquakes is predictable and
preventable (USGS, 2004b). Broadly speaking,
predicting earthquakes may be difficult, but preparing
for disaster is not.
Several thousand earthquakes have occurred
throughout the world, and populations have witnessed
massive deaths and series of costly and damaging
outcomes. The Asian Disaster Preparedness Center
(cited by BAPPENAS, 2006 and Ellul et al, 2004)
comments that, certainly over the past ten years, such
massive death tolls have not been necessary from a
technical and scientific point of view. These disasters
include: the 1999 Turkish earthquake, with a death
toll of 17,127 people; the 2001 Indian earthquake,
with 20,005 deaths; the infamous Indian Ocean
Indonesian earthquake and tsunami in 2004, with
more than 225,000 deaths across 12 nations (165,708
deaths in Indonesia alone); the 2005 Pakistani
earthquake with 73,338 deaths, and again, in 2006,
Indonesian Yogyakarta’s earthquake with 5,716 deaths.
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Figure 1. Earthquake hazard map of Indonesia (GRDC, 2001)
Tectonically, the Indonesian archipelago is one
of the most active areas in the world, commonly
called as 'The Ring of Fire'. It has a typical four
junction plate convergence (Australian plate in the
South, Eurasian plate in the Northwest, Philippine
plate in the North, and Pacific plate in the East)
leading to the complicated geological and tectonic
mechanisms of the region. According to the seismic
prone region of Indonesia, in 2001 the Geological
Research and Development Centre (GRDC),
Indonesia, arranged 'The Earthquake Hazard
Susceptible Map of Indonesia', which was compiled
on the basis of the highest intensity figure or the
highest level of destruction resulting from earthquake
events. The magnitudes of the intensity and the level
of destruction depend largely on a number of factors,
e.g. distance from the earthquake source and the
geology of the area. The closer the distance to the
source, the higher the intensity figure and the more
severe the destruction (see Figure 1).
Places on the map which have a similar degree
of intensity or a similar level of destruction are
represented by an isoseismic line; this map, therefore,
indicates or defines places or regions of an equal
level of destruction. The intensity scale used in the
map is the Modified Mercalli Intensity (MMI), with
a range of intensity from I (lowest intensity) to XII
(highest intensity). The seismic zone maps are revised
from time to time, as further data and understanding
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are gained of the geology, the seismotectonics, and
the seismic activity in the country. This 2001 seismic
zone map is not the final word on the seismic hazard
of the country.
As shown in Figure 1, there were 12 national
capital cities in 2001 that had a high level of
earthquake hazard, in which it was possible for the
ground to shake on a scale of more than 6 MMI. In
Figure 1, the zones are indicated by the colour red.
The cities are Yogyakarta, Mataram, Banda Aceh,
Manado, Gorontalo, Bengkulu, Kupang, Padang,
Ternate, Palu, Ambon, and Jayapura. Among the 12
cities, the most densely populated city is Yogyakarta
(BPS, 2003). It is also indicated that there are high
concentrations of buildings and infrastructure at
Yogyakarta City. In other word, based on the picture,
Yogyakarta poses the greatest risk to its population
in the event of a strong earthquake because of high
population density and a high level of earthquake
hazard. In fact, the Yogyakarta earthquake in May,
27, 2006 which tragically caused a further 5,716
unacceptable deaths and destroyed 156,662 residential
houses and other constructions proved a great disaster
occurred in a densely populated area, which had
earthquake-vulnerable constructions.
Despite the inherent and known hazards of
vulnerable construction, vulnerable dwellings continue
to proliferate within low income and low-to-medium

income populations due to increasing pressures for
more affordable basic housing and community
infrastructure in Indonesia. Such houses are typically
low-storey, constructed from un-reinforced concrete
or structural masonry (Boen, 2006 and Sarwidi, 2001).
Ideally, the proportion of vulnerable constructions to
earthquake ground shaking in major cities in Indonesia
shall be identified and quantified in order to trigger
concrete action to reduce the risk.

simply categorised into 5 types of houses via a focus
group meeting, while qualitative data gathered from
the interview was processed using NVivo software
to code prominent patterns in the views and opinions
of the respondents. Using these methods, trends in
the quantitative and qualitative data could be
established and integrated to highlight the rudiments
central to answering the questions posed by the
objectives.

This paper highlights the house earthquake
vulnerability of Yogyakarta City as one of earthquake
prone areas in Indonesia, reveals the principal reasons
why the identified vulnerability happened, and
mentions some mitigation strategies in order to reduce
those vulnerability.

3 Typical House Vulnerability of Yogyakarta
City

2 Research Methodology
The research methodology involved a triangulated
quantitative-qualitative approach by conducting
multiple analysis. Data of house typologies were
gathered just before the Yogyakarta earthquake May,
27, 2006 through field survey on 402 houses
distributed along 12 districts. During the field survey,
research team investigated and asked some structuralelement-related questions of each house to their
occupants or owners. Photo documentations were
used to complement the investigation data. Then, a
focus group among practitioners and construction
experts (5 people) was held to collate, analyse, and
categorise the overall house data into 5 types of
houses referring the typical of structural fragility of
houses developed in Taiwan (Lee et al, 2002). The
categorised houses fall within the most vulnerable
houses to the least vulnerable ones. The following
data collection was a series of in-depth interviews
with respondents (three construction experts, two
community leaders, and three building-related
government staffs) during the reconstruction process
to address why the identified vulnerable houses
proliferated over time in Yogyakarta and then claimed
thousands of such houses collapsed during the strong
earthquake in 2006. The appropriateness of each
respondent was determined by their role,
responsibilities and activities within their own
organization and the level of experience in the specific
subject. These allowed detailed discussion of
individual experiences and a more enhanced
understanding of events, issues, concerns, and
problems to be reached.
Quantitative data of the building stocks were

The variability of house typology in Indonesia is
countless. People often arrange several houses in the
same group depending on their specific own
objectives. Architect and civil engineer would indeed
have different point of view when classifying them.
In term of earthquake vulnerability, most civil
engineers agree to divide houses depend on their
structural elements. Uncertainties are inherent in any
such vulnerability methodology. They arise in part
from incomplete scientific knowledge concerning
earthquakes and their effect upon buildings and in
part from the approximations and simplifications
necessary for comprehensive analyses.
At the present time, there is not available a publication
of typical and quantifiable vulnerability of houses in
Indonesia which is formally published by Indonesian
government bodies. Therefore, in this research, the
process of conducting seismic performance studies
on a large number of existing housings in Yogyakarta
City with a view toward determining their level of
seismic vulnerability refers to the research publication
in Taiwan by Lee et al (2002). Subject to several
limitations, it should be highlighted that this research
is designed to demonstrate the existing methodology
rather than to achieve precise results.
Overall houses collected were categorized into
five types in regard to earthquake vulnerable level
as developed by Lee et al (2002). All building types
have high correlation of PGA and damage ratio. The
order is as follows: “Mud Bricks/MB or Pure Clay”,
“Bricks/BR”, “Reinforced Bricks/RBR” and
“Reinforced Construction/RC”. Table 1 describes
several characteristics in relation to each type of
houses where buildings constructed by. “Mud
Bricks/Pure Clay” are the weakest structure as they
begin to have damage at about 150gal; however,
“RC” buildings with the most excellent resistance
structure and start to be damaged at about 280gal.
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Table 1. Characteristics of house typology used in this research which are taken and modified from Lee et
al (2002)

Through field survey, the process of conducting
seismic performance studies on a large number of
existing housings in Yogyakarta City began at January
5 2006 and had to cease at May, 26, 2006 because the
strong earthquake occurred next day at May, 27, 2006.
Sample of houses was collected along 12 districts
(kecamatan), and there were 2 districts left out because
the Yogyakarta situation was chaos as the tragic
disaster. Within 12 districts, there were 402 sample
houses. Judgement of experts through a focus group
discussion was held to classify the overall data
collected into 5 types of houses mentioned earlier.
The result of focus group describing the type of
overall 402 houses is depicted in Table 2.
The weakest houses i.e. MB were only 1%, while
the strongest one i.e. RC is 6.47%. The type of RBR
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constitutes the first majority of house typology in the
area, up to 44.8%. In total, the result shows that
93.5% of Yogyakarta City housing stocks were nonengineered structures, i.e. MB, BR, RBR, and OT
(see Figure 2).
The first three house types are then able to be
grouped into non-engineered houses made of heavy
material in regard to their characteristics and earlier
assumptions. The percentage of such houses (MB,
BR, and RBR) was 84.8%, of which 1% were the
very old houses without reinforcement and proper
maintenance and the remainder seemed to be ‘the
new culture (i.e. one or half-brick thick masonry’
buildings)’. This figure indicates that the majority of
house stocks in Yogyakarta City are very vulnerable
to earthquake ground shaking.

Table 2. House typologies collected in Yogyakarta City

Figure 2. A characteristic comparison between non-engineered and engineered houses
(Winarno and Sarwidi, 2009)
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The percentage of non-engineered houses built
with lightweight materials such as teakwood in
traditional and historic houses, or other lightweight
materials elsewhere, was 8.7%. Some of them belong
to the poorest of the poor and are made from very
lightweight materials that, perhaps, may be able to
resist strong ground shaking and would also be less
deadly if they collapse. The remaining 6.5% are the
engineered houses, which definitely belong to wealthy
people and are earthquake resistance.
The tremendous percentage of vulnerable houses
made of heavy materials in Yogyakarta City (up to
84.8%) has a correlation with the collapsed and/or
damaged houses following the catastrophic
earthquakes in Yogyakarta City at May, 27, 2006.
This event claimed 6.095 houses severely damaged
or destroyed, 8.408 moderate damaged, and 15.384
slight damaged (PKY, 2006).
The large percentage of vulnerable houses in
Yogyakarta City and the number of destroyed and/or
damaged houses following the tragic events suggest
to find the principal reasons why such vulnerability
took place. The ground shaking when earthquakes
strike will not become a disaster if communities
understand the root problems and have such measures
to reduce the risk beforehand.
4 Principal Reasons Why Such Vulnerable
Houses Took Place
The data identified three key factors of influence
in respect of why vulnerability on houses in
Yogyakarta City persists over time as the result of
earlier investigation and the disastrous event in 2006.
These were lack of knowledge by builder, lack of
awareness of among all community members and
stakeholders, and the absence of political commitment.
Respondents suggested that a prominent reason
for the existing vulnerability of houses in Yogyakarta
City was that those tradespersons and builders
involved in constructing residential dwellings simply
do not know how to build an earthquake resistant
structure. The quality of workmanship was largely
dependent upon the inherent practices of individuals
who relied upon custom and tradition for their input
rather than reference to building standards and
specifications. The lack of technical knowledge
matched by appropriate abilities was highlighted as
a major shortcoming.
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It was also clear that difficulties emerged from
the lack of awareness among all community members
and stakeholders. People and stakeholders who are
living and working in hazard prone area do not have
adequate general information on earthquake
likelihood, degree of severity and location. Scientific
information on local geological conditions and seismic
history clearly exists and yet its availability was
lacking and its inclusion into local planning absent.
This meant that community and regulatory awareness
was at a low level and ignored when planning
residential building development.
A lack of awareness of the specific and wider
roles of government bodies and legislature board was
also highlighted. Regulation and control of building
activity was seen to be weak such that compliance
with earthquake-related building codes is not well
monitored and enforced. If people understood that
one of the government’s main duties is to maintain
public safety, people would probably show no surprise
that physical vulnerability is intrinsically linked with
government political commitment. In reality, people’s
understanding of government functions is very low
and weak, and also is far from the desired goal.
Certainly, this commitment should be in the forefront.
The skill improvement of builders, who are primary
technical actors in real non-engineered construction,
is easily achieved under the umbrella of good and
smart government. It is hoped that government
awareness of the degree of seismic risk is soon
translated into concrete action rather than
contemplation. All of these have meant that awareness,
knowledge and understanding of seismic vulnerability
of houses, and indeed all constructions, has really
remained at a low level and the action to reduce it
through design and enforcement during construction
has not been widespread or effective.
5 Discussion
Earthquake events around the globe have reminded
the world communities of the importance of
understanding the facts of high seismic risk. Lessons
learned from past earthquakes have indicated that
vulnerable buildings, specifically residential housings,
will suffer most during earthquakes. Most of the loss
of life during earthquakes has occurred due to the
collapse of these buildings. With increasing number
of vulnerable housings into areas susceptible to
earthquakes, vulnerability to earthquakes will
intensify. It is deeply concerning that communities
continue to experience excessive losses of precious

human lives and valuable property, as well as serious
injuries and major displacement, due to earthquake
events. Yogyakata City for example has proved that
the large proportion of the existing vulnerable houses
is due to (1) lack of knowledge by builder, (2) lack
of awareness of among all community members and
stakeholders, and (3) the absence of political
commitment.
In response to the above findings, it can be
summarized many key areas where positive mitigation
action might be taken to improve practice. The
prominent actions are that:
· The government and legislature board must take
wider political commitment to disaster reduction
through the use of seismic building codes and
their enforcement in order to reduce the number
of vulnerable buildings in earthquake prone areas
(also suggested by Petak (2002)).
· Greater awareness of earthquake-related matters
must be ensured by all stakeholders to the building
processes, and from a broader perspective there
must be greater owner, occupier and widespread
public awareness; Also, there must be frequent,
timely and reliable information on earthquake
risk available to building stakeholders through
effective communication mechanisms;
· Designers and builders must have the necessary
knowledge and competences to deliver
earthquake-resistant construction end-products;
The findings revealed that the role of government
is becoming increasing critical to the matter of
earthquake response. Also, that the role of the builder
in non-engineered construction was seen to be vitally
important. Seismic risk is a real fact for those who
live in earthquake-prone areas and the occurrence of
a seismic event is not always predictable or avoidable.
People have no option but to live as harmoniously
as one can with the risk (also mentioned by Covenry
and Dutson, 2006). In this sense, a good awareness
of those risks together with a better understanding
of earthquake phenomena and characteristics is of
the highest importance, underlying those initiatives
which seek to reduce apparent risk (also suggested
by Winarno (2007)).
6 Conclusion
Seismic risk is simply a real fact for Yogyakarta

people, and indeed for many Indonesian people. Since
84.8% of housing stocks in Yogyakarta were
vulnerable to earthquake and the true depressing
tragedy of earthquake in 2006, the research findings
suggest to take urgent action due to lack of knowledge
by builder, lack of awareness of among all community
members and stakeholders, and the absence of political
commitment. It is not a wise solution to force
Yogyakarta’s populations to leave their beloved but
hostile areas; therefore the people should be able to
live harmoniously with the seismic risk. One of the
strategic solutions to live harmoniously with seismic
risk and to bridge the above gap is to enhance their
‘seismic knowledge and awareness’ and carry out
vulnerability reduction actions aimed at reducing
losses through the implementation of seismic codes
on existing and new non-engineered buildings.
A better combination of technical and nontechnical measures is a substantial contribution
towards the successful house vulnerability reduction
through voluntary initiatives or through stringent
regulation enforcement. Government political
commitment should be first, followed by other
stakeholders. This needs wider recognition that
building a culture of disaster prevention should
become everybody’s duty of care on a daily basis to
ensure sustainability. It is important to achieve change
among non-engineered construction actors by
introducing a new concept of seismic resistance, in
which they should be equipped with a better fit
between the steady flow of dissemination and
communication of local seismic risk and the
importance of seismic features and their continuous
individual skill improvement.
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DISKRIPSI PENGETAHUAN MANDOR KONSTRUKSI DALAM
BIDANG REKAYASA BANGUNAN TAHAN GEMPA
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Bangunan Tahan Gempa, Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 2 Nomor 2, Tahun 2011,
Hal. 9 - 14, 5 Tabel
Abstract:
Recently, Indonesia people tend to build Masonry Walled Houses (Rumah Tembokan)
type rather than the others so that the number of that type is increasing. This tendency is due
to the advantages possessed by the type i.e. elevating the social status of house owners in
addition to affordable price and superior in durablility of the material.However, the type has
disadvantages; those are relatively heavy and brittle. Therefore, this type is prone to earthquakes
and considered to be the major factor of cousing most earthquake disasters In Indonesia.
The development of “Rumah Tembokan” in earthquake-prone areas, such as in most parts
of Indonesia, must comply with the standards of earthquake resistant buildings. One of the
requirements of construction of earthquake-resistant building is well-trained workforces. It
is reality that many kinds of construction in Indonesia are conducted by untrained workforces.
This condition training for such construction workforce needs to be endorsed. In order to
improve the effectiveness of the training, prior the training, knowledge of construction workers
must be identified. The purpose of this study was to find out the descriptions of knowledge
construction foremans with comparing their knowledge in the upper-structure, the substructure, and the materials.The research method can be divided into two main principles,
namely the method of data collection and data processing methods. Data was collected by
interviews based on questionnaires. Data processing is conducted by the comparation between
the knowledge values and then validated by a statistics test. The result of this study indicates
that the knowledge of construction foreman relatively low in the area of upper structure.
Keyword : Earthquake disaster, Construction workforce, Eearthquake-resistant building,
Training, Education
1. PENDAHULUAN

kekurangan-kekurangan yaitu relatif berat dan getas.

Makalah ini melaporkan proses dan hasil
penelitian tentang pengetahuan tenaga kerja konstruksi
yaitu mandor dalam bidang rekayasa bangunan tahan
gempa.

Jenis bangunan yang tahan terhadap gempa adalah
jenis bangunan yang bersifat ringan dan daktail (liat
atau alot). Bangunan yang semakin ringan akan
menerima beban goncangan gempa yang semakin
kecil. Bangunan yang semakin alot akan semakin
sanggup mengakomodasi perubahan bentuk dengan
tetap dapat menerima beban sewaktu bangunan
tergoncang gempa. Kebalikan dari bangunan yang
ringan dan daktail adalah bangunan yang berat dan
getas, bangunan yang semakin berat dan getas
merupakan bangunan yang semakin tidak tahan
terhadap guncangan gempa. Kelemahan-kelemahan
tersebut menjadikan jenis rumah ini rawan terhadap
gempa.

1.1 Latar Belakang
Saat ini, terdapat kecenderungan masyarakat
membangun rumah tembokkan. Rumah tembokan
adalah jenis rumah yang terbuat dari tembok,
khususnya pada bagian dindingnya. Kecenderungan
ini disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang dimiliki
jenis rumah tersebut di antaranya adalah peningkatan
status sosial para pemilik rumah. Disamping itu harga
materialnya relatif semakin terjangkau oleh
masyarakat dan kelebihan dalam hal ketahanannya.
Namun rumah jenis tersebut juga memiliki
Albani Musyafa, Teknik Sipil, Universitas Islam Indonesia

Pengalaman yang dapat diambil dari serangkaian
bencana akibat goncangan gempa di Indonesia pada
akhir-akhir ini adalah, bahwa kerusakan bangunan
jenis tembokan tersebut menyumbangkan penyebab
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terbesar meningkatnya korban dan kerugian. Oleh
karena itu, pembangunan rumah tembokan di wilayah
rawan gempa, seperti kebanyakan wilayah Indonesia,
seharusnya memenuhi ketentuan-ketentuan bangunan
tahan gempa.
Persyaratan bangunan tahan gempa meliputi:
ketentuan kualitas dari bahan, metode pelaksanaan
dan ketentuan kualifikasi tenaga kerja. Kenyataan di
lapangan, banyak kasus pembangunan rumah
tembokan dilakukan oleh tenaga kerja yang belum
berkualifikasi atau belum terlatih. Sebagaimana
diketahui bahwa bangunan dapat dibagi menjadi tiga
kategori, yaitu bangunan teknis dan bangunan non
teknis, serta bangunan yang berada diantaranya, yaitu
bangunan semi teknis. Dari kejadian beberapa gempa
merusak di Indonesia beberapa tahun ini, ternyata
mayoritas kerusakan dialami oleh bangunan semi
teknis yaitu bangunan atau rumah berdinding
tembokan. Bangunan semacam itu dikerjakan
sebagian besar oleh mandor konstruksi yang tidak
terlatih . Kondisi ini menjadi salah satu dasar mengapa
pelatihan tenaga kerja konstruksi tersebut perlu
digalakkan. Sebelum mengadakan pelatihan,
seharusnya pengetahuan tenaga kerja konstruksi
diidentifikasi terlebih dahulu agar mengetahui tingkat
pengetahuan mereka sebelum mengikuti pelatihan.
1.1 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan mandor konstruksi akan :
struktur bawah, struktur atas dan bahan / material.
1.2 Manfaat
Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh:
(1) Penyelenggara pelatihan yang terkait untuk
mendesain materi pelatihan tenaga kerja konstruksi
tersebut; dan
(2) Supervisor atau pengawas tenaga kerja konstruksi
tersebut dalam pelaksanaan pekerjaan bangunan
tahan gempa.
2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menjelaskan cara pengumpulan
data dan pengolahan data untuk mencapai tujuan
penelitian.
2.1 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta pada
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beberapa tahun yang lalu. Metode pengumpulan data
yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara
yang dipandu oleh satu set kuisioner. Kuisioner ini
berupa 24 item yang ditentukan berdasarkan
berdasarkan tinjauan pustaka. Setiap item mempunyai
empat tingkat penilaian.
2.2 Sampling dan analisis sampel
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 40 mandor konstruksi yang akan mengikuti
pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat Studi
Kegempaan, Universitas Islam Indonesia
(CEEDEDS). Mandor konstruksi tersebut berasal
dari berbagai wilayah di Pulau Jawa. Data yang
terkumpul ini dianggap mewakili pemahaman mandor
konstruksi dalam bidang rekayasa bangunan tahan
gempa.
2.3 Pengolahan Data
Data diperoleh dari hasil wawancara dengan
mandor konstruksi tersebut. Bahan atau item
wawancara ditentukan berdasarkan pustaka yang
terkait dengan rekayasa bangunan tahan gempa. Dari
pustaka tersebut dapat disarikan bahwa pengetahuan
mandor pada bangunan tahan gempa dapat dibagi
menjadi tiga bidang, yaitu pengetahuan tentang
material/bahan bangunan, pengetahuan tentang
struktur atas dan pengetahuan tentang struktur bawah.
Pengetahuan tentang material bangunan adalah
pengetahuan terhadap sifat fisik dan mekanik dari
material konstruksi. Pengetahuan tentang struktur
atas adalah pengetahuan tentang struktur bangunan
tahan gempa pada bagian atas, yaitu dari permukaan
tanah sampai ke atap, sedangkan pengetahuan tentang
struktur bawah adalah pengetahuan tentang bangunan
tahan gempa pada bagian bawah yaitu dari permukaan
tanah ke fondasi. Ketiga bidang tersebut dijabarkan
menjadi 24 variabel yang kemudian dikembangkan
dalam suatu set kuisioner.
Sebelum kuisioner tersebut ditanyakan kepada
responden. Kuisioner tersebut divalidasi dengan
meminta masukan dari beberapa ahli kemudian di
uji coba. Pengetahuan akan struktur bawah
mempunyai 5 item yang diujikan pada mandor
tersebut. Item tersebut adalah:
(1) Galian fondasi (B1);
(2) Lantai kerja (B2);
(3) Pengukuran horisontal (B3);
(4) Fondasi (B4);

(5) Sloof (B5)
Pengetahuan akan struktur atas mempunyai 9
item yang diujikan pada mandor tersebut. Item tersebut
adalah:
(1) Pasangan bata (A16);
(2) Campuran plesteran (A17);
(3) Balok latei (A18);
(4) Pembebanan (A19);
(5) Tembok (A20);
(6) Pemasangan sloof (A21);
(7) Balok ring (A22);
(8) Plesteran (A23);
(9) Kolom praktis (A24);
Pengetahuan akan bahan dan material
mempunyai 10 item yang diujikan pada mandor
tersebut. Item tersebut adalah :
(1) Aregat halus (M1)
(2) Agrerat kasar (M2);
(3) Batu bata (M3);
(4) Batako (M4);
(5) Semen (M5);
(6) Kayu (M6);
(7) Batu kali (M7);
(8) Spesi pasangan bata (M8);
(9) Batu kali (M9);
(10) Spesi untuk fondasi (M10).

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan
mandor tiap item diberi empat tingkatan penilaian.
Dengan demikian tersusun matrik data yang berisi
40 sampel dengan 24 variabel yang berisi 4 varian
penilaian. Ke dua puluh empat variabel tersebut
merupakan gabungan dari tiga faktor. Faktor
pengetahuan struktur bawah terdiri dari 5 variabel;
faktor pengetahuan struktur atas 9 variabel dan faktor
pengetahuan bahan 10 variabel.
Perbandingan dari ketiga faktor pengetahuan
tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai
tendensi tengah dari masing-masing faktor.
Dikarenakan setiap faktor memiliki banyak variabel,
maka nilai tendensi tengah tiap faktor merupakan
hasil penggabungan dari nilai dalam variabel-variabel
yang bersangkutan. Oleh karena data dalam penelitian
ini berjenis ordinal, maka nilai Median mewakili
nilai tersebut . Perbandingan tersebut tersebut
divalidasi dengan uji Kendall W.
1. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil mempresentasikan data dan analisisnya
sehingga didapat temuan dari penelitian ini sedangkan
pembahasan dimaksudkan untuk menunjukkan
validitas dari temuan tersebut.
1.1 Hasil

Faktor dan item tersebut adalah unsur-unsur
rekayasa bangunan tahan gempa yang harus dikuasai
oleh mandor.
Agar hasil wawancara ini dapat diolah secara
kuantitatif, setiap item diberi penilaian. Karena setiap
item mengandung empat tingkatan nilai maka
penilaiannya pengetahuan mandor konstruksi tersebut
dibagi dalam empat tingkatan seperti diterangkan
dalam Tabel 1.
Tabel 1. Penilaian pengetahuan mandor
Jumlah
Jawaban
Betul

Nilai

Penafsiran

0

1

Sangat tidak faham

1

2

Tidak faham

2

3

3

4

Penelitian ini berupa data yang tersusun dalam
bentuk matrik 40 sampel dan 24 variabel. Untuk
effisiensi, data penelitian ini ditampilkan dalam bentuk
diskripsi statistik.
Pengetahuan Struktur Bawah
Hasil pengukuran pengetahuan mandor konstruksi
akan struktur bawah yang terdiri dari lima variabel
dirangkum dalam Tabel 2.
Tabel 2. Pengetahuan akan struktur bawah

B1

40

4.00

.744

2

4

B2

40

3.00

.636

2

4

B3

40

4.00

.543

2

4

Faham

B4

40

3.00

.712

2

4

Sangat faham

B5

40

4.00

.641

2

4

11

Secara umum, tabel tersebut menunjukkan bahwa
pengetahuan mandor konstruksi akan struktur bawah
dari bangunan memiliki nilai yang relatif lebih tinggi
dari pengetahuannya akan struktur atas namun relatif
lebih rendah dibandingkan pengetahuan akan
bahan/material. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Median
dari empat item yang diujikan. Dari nilai median
tersebut item pengetahuan tentang: pekerjaan lantai
kerja (B2); dan pekerjaan fondasi (B4) yang masih
perlu ditingkatkan.

dalam bidang material/bahan bangunan yang terdiri
dari sepuluh variabel dirangkum dalam Tabel 4.
Tabel 4. Pengetahuan dalam bahan

Pengetahuan Struktur Atas
Hasil pengukuran pengetahuan mandor konstruksi
akan struktur atas yang terdiri dari sepuluh variabel
dirangkum dalam Tabel 3.
Tabel 3. Pengetahuan akan struktur atas

Secara umum, tabel tersebut menunjukkan bahwa
pengetahuan mandor konstruksi akan material/bahan
konstruksi memiliki nilai yang relatif lebih tinggi
dibandingkan pengetahuan akan struktur atas maupun
struktur bawah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai Median
dari sepuluh item yang diujikan. Hanya item
pengetahuan tentang karakteristik: batu bata (M3);
batako (M4); dan kayu (M6) yang masih perlu
ditingkatkan. Dengan demikian, berdasarkan jumlah
itemnya, pengetahuan mandor akan struktur atas lebih
mendesak untuk ditingkatkan.

Secara umum, tabel tersebut menunjukkan bahwa
pengetahuan mandor konstruksi akan struktur atas
dari bangunan memiliki nilai yang relatif lebih rendah
dibanding pengetahuan akan struktur bawah dan
pengetahuan akan material. Hal ini ditunjukkan oleh
nilai Median dari sepuluh item yang diujikan. Dari
nilai median tersebut lima item pengetahuan masih
perlu ditingkatkan, yaitu:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Fungsi balok latei (A3);
Pembebanan pada dinding tembok (A4);
Pemasangan sloof (A6);
Pemasangan balok ring (A7);
Pemasangan kolom praktis (A9).

Pengetahuan Bahan/Material
Hasil pengukuran pengetahuan mandor konstruksi

12

Untuk mengetahui faktor pengetahuan yang
paling di kuasai oleh mandor konstruksi, perbandingan
nilai rata-rata ketiga faktor tersebut dilakukan. Hasil
perhitungan ditampilkan dalam Tabel 5.
Tabel 5. Mean Rank untuk ketiga faktor pengetahuan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan
akan struktur atas bidang pengetahuan yang paling
tidak dikuasai oleh mandor konstruksi dibandingkan
dua bidang pengetahuan lainnya, yaitu struktur bawah
dan material/bahan. Dengan demikian, pelatihan

rekayasa bangunan tahan gempa untuk mandor
konstruksi sebaiknya lebih menitikberatkan pada
struktur bangunan bagian atas dari pada struktur
bawah atau material. Hal ini juga telah ditunjukkan
dari jumlah item pengetahuan dalam tiap faktor yang
masih perlu ditingkatkan.
3.2 Pembahasan
Hasil penelitian ini perlu divalidasi untuk
memperkuat temuan ini. Validasi tersebut dilakukan
dengan metode statistik yaitu uji Kendall-W yang
formulanya ditunjukkan dalam Persamaan 1 dan 2 .

berusaha melindungi jiwa manusia, yaitu:
(1) Bila terjadi gempa ringan, bangunan tidak
mengalami kerusakan;
(2) Bila terjadi gempa sedang, bangunan boleh
mengalami kerusakan pada elemen non struktur,
tetapi tidak boleh rusak pada elemen-elemen
strukturnya;
(3) Bila terjadi gempa besar, bangunan boleh
mengalami kerusakan pada strukturnya, namun
tidak boleh runtuh secara total dan berusaha
melindungi jiwa manusia dari tertimpa
bahan/material/elemen struktur bagian atas
4. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat ditarik
kesimpulan dan disampaikan saran sebagai berikut.
4.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa
urutan pengetahuan mandor dari yang paling baik
adalah pengetahuan tentang material/bahan bangunan,
pengetahuan tentang struktur bawah bangunan dan
disusul pengetahuan tentang struktur atas bangunan.

Dengan nilai k = 3, n = 40, Ri untuk faktor
pengetahuan material, struktur bawah dan struktur
atas berturut-turut adalah 139, 136, dan 132 maka
Kendall W terhitung = 0,54 dan Chi-square terhitung
= 4,308. Berdasarkan nilai-nilai tersebut kemungkinan
kesamaan antar ranking tersebut adalah 13,8 %. Uji
tersebut menunjukkan bahwa urutan penguasaan
pengetahuan tersebut cukup baik. Oleh karena itu,
ranking tersebut dapat digunakan sebagai pedoman
dalam peningkatan kemampuan mandor konstruksi
dalam bidang rekasaya bangunan tahan gempa.
Ranking tersebut menunjukkan bahwa peningkatan
kemampuan tersebut sebaiknya lebih fokus pada
struktur bangunan bagian atas yang meliputi kolom,
balok, dinding, kuda-kuda, plafon, sambungan struktur
beserta metode pelaksanaannya.

4.2 Saran

Hasil ini juga sesuai dengan bangunan tahan gempa
ditujukan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya
korban harta benda dan jiwa manusia . Salah satu
penyebab utama korban manusia dalam bencana
gempa dikarenakan gagalnya struktur bangunan
bagian atas ini.

CEVEDS-International, 2007, The Reports of
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(Bangunan Rumah Rakyat Tahan Gempa –
Earthquake Resistant People House) to the
government officers of construction agency,
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Yogyakarta
Sarwidi, 2010, Bangunan Teknis Dan Non-Teknis
Tahan Gempa (Evaluasi, Konsep, dan Sosialisasi,

Akhirnya, rekomendasi dari penelitian ini
mendukung filosofi bangunan tahan gempa yang

Dari kesimpulan tersebut sebaiknya dalam suatu
pelatiahn mandor konstruksi, materi tentang struktur
atas harus mendapat perhatian lebih. Untuk kesahihan
hasil penelitian ini, suatu penelitian lanjutan dengan
melibatkan lebih banyak sampel perlu ditindak lanjuti.
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TAHAPAN PROSES KOMUNIKASI FASILITATOR DALAM
SOSIALISASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA
(Studi Kasus terhadap Tim COMPRESS LIPI dalam Pelatihan Evakuasi Mandiri
bagi Masyarakat Pantai terhadap Bahaya Tsunami (Pra Tsunami))
Oleh: Arandita Arimastuti
Arandita Arismastuti, (2011), Tahapan Proses Komunikasi Fasilitator Dalam Sosialisasi Pengurangan
Resiko Bencana, Journal Penanggulangan Bencana Volume 2 Nomor 2, Tahun 2011, Hal 15 - 23

Abstract
Socialization is a general concept which can be meant as a process where we learn
through interaction with others, about the way of think, feel, and act, that all about important
things to produce effective social participations. Socialization is a process and always
happened during our life. Disaster risk reduction socialization program is one of government
programs which is dedicated to society. This research aims to describe communication process
which is formed inside Community Preparedness (COMPRESS) LIPI Team. Research problems
had been identifed to four steps of communication process on preparation, planning, activities,
and evaluation. At the end, this research answered the steps of communication process based
on Cutlip and Center, by COMPRESS LIPI Team on The Training of Self-Sufficient Evacuation
for Coastal Communities toward Tsunami Hazards (pra tsunami), as one of disaster risk
reduction’s way. This research use qualitative method with case study research variant.
Research data was collected by observating, interviewing, documentation and library research.
Result of this research show that steps of communication process instead of Fact finding,
Planning, Communicating, Evaluation.
Keywords: Communication, Process, Socialization, Disaster
I. PENDAHULUAN DAN TUJUAN
Bencana adalah : peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor
non alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan
dampak psikologis.
Pengurangan risiko bencana di Indonesia
dilakukan dengan mempertimbangkan aspek
berkelanjutan dan partisipasi dari semua pihak terkait.
Upaya ini dilakukan dengan komitmen yang kuat
dan mengedepankan tindakan-tindakan yang harus
diprioritaskan. Penyusunan prioritas ini perlu
dilakukan untuk membangun dasar yang kuat dalam
melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana
yang berkelanjutan serta mengakomodasikan
kesepakatan internasional dan regional dalam rangka
Arandita Arimastuti, Mahasiswa FISIP Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Asisten Penanggung
Jawab Kegiatan Pengamatan Gejala Alam Program Community
Preparedness - LIPI

mewujudkan upaya bersama yang terpadu. Lima
prioritas pengurangan risiko bencana yang harus
dilakukan adalah meletakkan pengurangan risiko
bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah
yang pelaksanaannya harus didukung oleh
kelembagaan yang kuat, mengidentifikasi, mengkaji
dan memantau risiko bencana serta menerapkan
sistem peringatan dini, memanfaatkan pengetahuan,
inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran
keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana
pada semua tingkatan masyarakat, mengurangi faktorfaktor penyebab risiko bencana, memperkuat kesiapan
menghadapi bencana pada semua tingkatan
masyarakat agar respons yang dilakukan lebih efektif.
Dengan berdasarkan kepada prioritas pelaksanaan
pengurangan risiko bencana maka upaya dan rencana
aksi yang dilakukan meliputi: Meletakkan
pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional
maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung
oleh kelembagaan yang kuat, dan Memanfaatkan
pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk
membangun kesadaran keselamatan diri dan
ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan
masyarakat, dengan kegiatan, salah satunya adalah
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Mengembangkan program-program pelatihan dan
pembelajaran pengurangan risiko bencana pada sektor
tertentu (perencana pembangunan, penanggung jawab
keadaan darurat dan pemerintah daerah) Op.Cit., hal
IV-1 IV-2 s/d IV-5
Pada 2007, LIPI di percaya oleh wakil Presiden
Republik Indonesia untuk melakukan Sosialisasi
Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pendidikan Publik di
beberapa daerah rawan bencana di Indonesia. Pada
tahun itulah Community Preparedness (COMPRESS)
terbentuk, Community Preparedness (COMPRESS)
ialah sebuah unit yang dibentuk di dalam organisasi
LIPI, yang tujuan utamanya ialah menterjemahkan
kajian-kajian ilmiah kedalam bentuk pendidikan
publik dan kesiapsiagaan masyarakat. Untuk saat ini
COMPRESS bergerak terfokus dibidang pengurangan
risiko bencana untuk jenis bahaya gempabumi dan
tsunami. Sasaran utama COMPRESS adalah
masyarakat, aparat dan juga sekolah. Cara bekerjanya
adalah menjaring kerjasama, networking, dan
mengembangkan bentuk-bentuk pendekatan
pendidikan masyarakat yang dirasa akan membantu
dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia.
COMPRESS tidak berdiri sendiri, tetapi integrasi
antara beberapa pusat penelitian, yaitu Pusat Penelitian
Oseanografi, Pusat Penelitian Geotek LIPI, dan Pusat
Penelitian Kependudukan. COMPRESS dibawah
Pusat Penelitian Oseanografi dan Kedeputian bidang
Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI.
Pada 2011 ini, LIPI mendapatkan tugas terkait
Prioritas Nasional ke sembilan (PN-9) yaitu
Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.
LIPI memetakan sembilan kegiatan yang terdiri dari
tiga kegiatan penelitian dan enam kegiatan berupa
pelatihan dan workshop. Dalam penelitian ini yang
melakukan kajian adalah tim Pengamatan Gejala
Bencana. PN-9 ialah Prioritas Nasional nomor
sembilan dari 14 Prioritas Nasional yang dicanangkan
oleh Pemerintah Indonesia. Prioritas Nasional ke
sembilan untuk menjawab permasalahan –
permasalahan terkait dengan lingkungan hidup dan
penanggulangan bencana.
PN-9 tidak hanya dilakukan oleh pihak LIPI saja,
tetapi berbagai lembaga-lembaga terkait. Enam
aktivitas yang dianggap krusial, urgent, prioritas dan
mempengaruhi kebijakan Indonesia diusulkan oleh
LIPI PN-9, yaitu terkait pendidikan masyarakat
pelatihan untuk pengambilan keputusan ancaman
bencana, pelatihan kajian risiko tsunami, pelatihan
pemahaman gejala bencana alam, workshop budaya
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sadar bencana, pemantauan ketahanan masyarakat
terhadap bencana yang lebih spesifik, monitoring
sekolah siaga bencana di Aceh. Semua materi kegiatan
tersebut kemudian dikembangan oleh LIPI.
Terdapat tiga kegiatan dalam compress, yaitu :
Kajian penyadaran masyarakat terhadap bahaya sesar
di cekungan Bandung, kajian draft pedoman tsunami
dan bahaya banjir di Indonesia, dan kajian tentang
peran gender terhadap penanggulangan bencana
terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan
kajian dan bentuk pendidikan publik inilah yang
dianggap dapat mengisi kesenjangan kapasitas
maupun kebijakan yang akan direkomendasikan
hasilnya kepada Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB). Hal tersebut sudah dikoordinasikan
bersama BNPB sejak awal supaya sinergi. Selain itu,
diharapkan apa yang COMPRESS lakukan bisa
bermanfaat.
Tugas LIPI di PN-9 adalah mencari tahu,
menemukan dan mengenali permasalahanpermasalahan yang terkait dengan penanggulangan
bencana, baik dalam aspek kajian, aspek pendidikan,
maupun kesiapsiagaan masyarakat. LIPI ingin
memanfaatkan peluang ini khususnya di internal,
yaitu mengembangkan kapasitas sumber daya manusia
dari sisi kualitas dan kuantitas untuk dapat bekerja
di area pendidikan masyarakat, science
communication, dan juga di area kajian. Sementara
di bidang kajiannya sendiri. LIPI bermaksud untuk
menemukan dan mengenali permasalahan yang krusial
sebagai kontribusi dan rekomendasi kepada
pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Program sosialisasi pengurangan risiko bencana
termasuk salah satu dari sekian banyak program
pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat.
Sosialisasi merupakan salah satu aktivitas komunikasi
karena di dalam sosialisasi terjadi proses komunikasi.
Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari
komunikator kepada komunikan melalui media untuk
mendapatkan respon, (Laswell, 1948).
Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa
dimaknai sebagai sebuah proses di mana kita belajar
melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara
berpikir, merasakan, dan bertindak. Semua itu
merupakan hal-hal yang sangat penting dalam
menghasilkan partisipasi sosial yang efektif.
Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi selama
hidup kita.Hasan Mustafa, Berbagai Sumber
Sosialisasi (pemasyarakatan), adalah penyediaan

sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang
bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat
yang efektif, sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya
dan dapat aktif dalam masyarakat.
Pada akhir April 2011, LIPI, BMKG, BNPB, dan
TNI AL serta Kemenkokesra dan Kemendagri
menggelar sosialisasi pengurangan risiko bencana
dalam sebuah pelatihan yang bertajuk Evakuasi
Mandiri bagi Masyarakat Pantai terhadap Bahaya
Tsunami (Pra Tsunami). Dalam pelaksanaan pelatihan
tersebut, LIPI menugaskan Tim COMPRESS untuk
memfasilitasi pelatihan, khususnya terkait dengan
materi-materi yang disampaikan. Peneliti dalam hal
ini melakukan studi lapangan dan mengetahui bahwa
dalam pelatihan tersebut sarat terjadi proses
komunikasi.
James A.F. Stoner, dalam bukunya yang berjudul
Manajemen, menyebutkan bahwa komunikasi adalah
proses dimana seseorang berusaha memberikan
pengertian dengan cara pemindahan pesan. Sementara
itu, John R. Schemerhorn cs, dalam bukunya yang
berjudul Managing Organization Behaviour,
menyatakan bahwa komunikasi itu dapat diartikan
sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan
menerima simbol-simbol yang berarti bagi
kepentingan mereka. Komunikasi adalah penyampaian
informasi dan pengertian dari seseorang kepada orang
lain. H.A.W Widjaja. Komunikasi, Komunikasi dan
Hubungan Masyarakat. Edisi pertama, cetakan ke
lima. Bumi Aksara.Jakarta. 2008. hal 8 Komunikasi
juga merupakan proses penyamaan pikiran-pikiran
yang berada di dalam kepala komunikator dengan
pikiran yang berada di dalam kepala komunikan.

praktis adalah membangun jejaring komunikasi dan
kerjasama antara para pendukung pelatihan.
Sedangkan secara akademis penelitian ini diharapkan
dapat bermanfaat sebagai bentuk kontribusi terhadap
ilmu komunikasi khususnya pada tahapan dan proses
komunikasi.
Masalah-masalah yang diidentifikasi oleh peneliti
adalah mengenai proses komunikasi Tim
COMPRESS LIPI pada tahap persiapan,
perencanaan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi.
Pada akhirnya, penelitian ini akan menjawab
pertanyaan mengenai tahapan proses komunikasi
yang dilakukan Tim COMPRESS LIPI dalam
pelatihan evakuasi mandiri bagi masyarakat pantai
terhadap bahaya tsunami (pra tsunami) sebagai salah
satu upaya pengurangan risiko bencana.
II. METODOLOGI
Penelitian ini dilakukan terhadap tim
penyelenggara, narasumber pelatihan, dan peserta.
Penelitian dimulai April – Juni 2011. Penelitian ini
berisi tentang proses komunikasi dalam sosialisasi
pengurangan risiko bencana, studi kasus pada
pelatihan evakuasi mandiri bagi masyarakat pantai
terhadap bahaya tsunami (pra tsunami). Penelitian
ini menggunakan paradigma Post-Positivisme.
Menurut Nasution (1988) dalam Ruslan (2006), postpositivisme mencoba memperoleh gambaran yang
lebih mendalam dan holistic, memandang peristiwa
secara keseluruhan dalam konteksnya dan mencoba
memperoleh pemahaman yang holistik. Selain itu,
post positivisme juga memahami makna suatu
permasalahan, dan memandang hasil penelitian
sebagai kegiatan bersifat spekulatif.

Menurut Cutlip dan Center komunikasi yang
efektif harus dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu
fact finding, planning, communicating, dan evaluation.
Fact finding adalah mencari dan mengumpulkan data
sebelum seseorang melakukan kegiatan komunikasi.
Planning adalah fakta dan data yang dibuat dalam
suatu rencana tentang apa yang akan dikemukakan
dan bagaimana mengemukakannya. Communicating
adalah tahap yang disusun setelah dilakukannya tahap
perencanaan. Evaluation adalah penilaian dan
menganalisa kembali untuk setiap kali hasil
komunikasi tersebut. Hal ini diperlukan untuk
dijadikan bahan bagi perencanaan selanjutnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian
kualitatif, dengan menggunakan varian penelitian
studi kasus. Lexy Moleong (2000) mengutip Bogdan
dan Taylor (1975) menyatakan, metodologi kualitatif
adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini
diarahkan pada latar dan individu tersebut secara
holistic. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi
individu/orang ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi
perlu memandangnya sebagai bagian atau suatu
keutuhan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
proses komunikasi yang terbentuk dalam Tim
COMPRESS LIPI. Manfaat penelitian ini secara

Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan subjektif (interpretif). Peneliti bermaksud
mengetahui keadaan sesuatu mengenai apa dan
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bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan
sebagainya. Penelitian deskriptif menjelaskan atau
menerangkan peristiwa. Suharsimi Arkunto, Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Edisi Revisi
IV) Rineka Cipta. Jakarta. 2006, halaman 35
Pendekatan subyektif mengasumsikan bahwa
pengetahuan tidak mempunyai sifat yang obyektif
dan sifat yang tetap, melainkan bersifat intepretif.
Selanjutnya, varian penelitian studi kasus
merupakan suatu upaya strategi dalam penelitian ini.
Studi kasus dapat memberi nilai tambah pada
pengetahuan kita secara unik tentang fenomena
individual, organisasi, sosial dan politik. Robert K.
Yin. Studi Kasus (Desain dan Metode) edisi revisi.
PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, Halaman
4 Lebih rinci, Deddy Mulyana berpendapat bahwa
studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif
mengenai berbagai aspek individu, kelompok,
organisasi (komunitas), program, atau situasi sosial.

Monitoring program report (substansi) berkala
(dalam bentuk komunikasi dan pertemuan),
Menyiapkan laporan interim dan laporan akhir.
2. Penanggungjawab Kegiatan PN-9 COMPRESS – LIPI yang terlibat dalam pelatihan, yaitu
Penanggungjawab kegiatan Pengamatan Gejala
Alam, kegiatan Kajian Risiko Tsunami,
Pengambilan Keputusan Ancaman Bencana, dan
Monitoring Sekolah Siaga Bencana. Mereka juga
sekaligus sebagai penanggungjawab beberapa
materi pelatihan. Mereka akan berkontribusi dalam
penelitian ini terutama pada tahap pelaksanaan
dan evaluasi.
Teknik Pengumpulan Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terbagi
dua, yaitu data primer dan sekunder.
Data Primer

Menurut Yin, ada empat tipe desain studi kasus,
yaitu desain kasus tunggal holistik, tunggal terjalin
(embeded), multi kasus holistik, dan multi kasus
terjalin. Yin, Op.cit., halaman 46 Rasional untuk
kasus tunggal ialah manakala kasus tersebut
menyatakan kasus penting dalam menguji suatu teori
yang telah disusun dengan baik. Rasional ke dua
adalah kasus tersebut menyajikan suatu kasus ekstrem
atau unik. Rasional ke tiga adalah kasus penyingkapan
itu sendiri. Desain kasus tunggal menuntut penelitian
yang sangat hati-hati guna meminimalkan peluangpeluang salah tafsir dan memaksimalkan akses yang
diperlukan untuk pengumpulan bukti kasus yang
bersangkutan.
Penelitian ini menggunakan desain studi kasus
tunggal holistik karena meneliti satu unit analisis
(Tim COMPRESS LIPI) dan mengkaji sifat umum
sebuah obyek penelitian tersebut (Proses Komunikasi).
Key Informan
Alasan umum peneliti memilih para narasumber
berikut ini adalah karena mereka adalah orang-orang
yang terkait dengan judul penelitian. Dari mereka,
peneliti akan melakukan wawancara untuk
mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan
penelitian ini.
1. Koordinator Program COMPRESS LIPI, yaitu
bertugas dalam Koordinasi traffic program,
Koordinasi pengembangan SDM dan kompetensi
terbangun, Koordinasi kerjasama lintas lembaga,
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a. Observasi/ Pengamatan
Peneliti melakukan pengamatan untuk beberapa
hal, seperti terhadap penyampaian materi, proses
diskusi, dan proses dalam pertemuan internal tim.
Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan observasi
partisipatori, yaitu peneliti sebagai Asisten
penanggungjawab kegiatan.
b. Wawancara
Peneliti memperoleh data primer melalui teknik
wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya
jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau
pewawancara dengan si penjawab atau responden
dengan menggunakan alat yang dinamakan interview
guide Moh. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian. Ghalia
Indonesia. Jakarta. Cetakan ke tiga. 1998, hal 234
Peneliti membuat daftar pertanyaan sesuai dengan
kebutuhan penelitian dan disesuaikan juga dengan
narasumber yang diwawancarai.
Data Sekunder
a. Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi yang dimaksud adalah
dokumen dalam bentuk tulisan dan gambar (foto)
serta video. Selain studi dokumentasi naskah dan
foto, peneliti juga memanfaatkan dokumentasi audio.
b. Studi Pustaka atau Kajian Pustaka
Yaitu bagian yang berisi teori-teori yang

mendukung penelitian. Kajian pustaka biasa disebut
juga dengan telaah pustaka atau landasan teori. Bagian
ini merupakan bagian yang amat penting dalam
sebuah karya ilmiah. Ibid, hal 34

menggunakan teknik penelitian wawancara, observasi,
studi dokumentasi dan studi pustaka serta memeriksa
keabsahan data dengan teknik triangulasi seperti yang
sudah dijelaskan pada sub bab sebelum ini.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi.
Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi
yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan
melalui sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan
empat macam trian gulasi sebagi teknik pemeriksaan
yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
penyidik dan teori.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, dan
studi literatur, dalam pembahasan penelitian ini akan
mendeskripsikan tentang proses komunikasi dalam
tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi. Berikut ini adalah hasil penelitian yang
peneliti tulis.

Definisi Triangulasi menurut Arkunto (2006)
adalah penyilangan informasi yang diperoleh dari
sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang
absah saja yang digunakan untuk mencapai hasil
penelitian. Arkunto, Opcit, hal 18 Penelitian ini
menggunakan teknik triangulasi dengan sumber.
Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan
dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu
informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987:331).
Hal itu dapat dicapai dengan jalan: (1)
membandingkan data hasil pengamatan dengan data
hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang
dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan
apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang
waktu; (4) membandingkan keadaan dan perspektif
seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan
orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan
menengah atau tinggi, orang berada, orang
pemerintahan; (5) membandingkan hasil wawancara
dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Lexy J.
Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT.
Remaja Rosdakarya. Bandung. 2008. hal 330-332
Dalam penelitian ini, proses analisis data dilakukan
sejak peneliti menentukan topik penelitian. Tahapan
analisis dalam penelitian ini adalah mengumpulkan
data, memilih data-data utama yang diperlukan,
mereduksi dan memilahnya dalam kategori-kategori
(pengkategorisasian data), mencari kaitan antara satu
kategori dengan kategori lainnya (mensintesis
kategori), menganalisis data yang disusun dalam subsub hasil penelitian, dan menyelaraskan hasil akhir
penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti

3.1 Proses Komunikasi dalam Tahap Persiapan
Pelatihan
Pada tahap persiapan, penanggungjawab
menyusun strategi untuk internal tim dalam hal teknis,
yaitu mengidentifikasi masalah dan mengidentifikasi
lembaga terkait serta melakukan kajian pustaka.
Dalam kehidupan sehari-hari, proses komunikasi
diawali oleh sumber (source) baik individu ataupun
kelompok yang berusaha berkomunikasi dengan
individu atau kelompok lain. Langkah pertama adalah
ideation, yaitu penciptaan suatu gagasan atau
pemilihan seperangkat informasi untuk
dikomunikasikan.
Sebagai latar belakang kegiatan, Seperti yang
kita ketahui, wilayah Indonesia merupakan wilayah
rawan bencana gempabumi dan tsunami, bencana
gempabumi dan tsunami yang tercatat di beberapa
tahun terakhir menunjukkan jumlah korban jiwa dan
kerugian yang masih tinggi, maka kegiatan ini
direalisasikan untuk memberikan pemahaman
menyeluruh tentang kebencanaan, serta juga
mengurangi jumlah calon korban.
Tim COMPRESS LIPI memiliki tanggung jawab
terhadap kajian Pengamatan Gejala Bencana dalam
hal ini gempabumi dan tsunami. Dalam melaksanakan
tanggung jawab tersebut, tim menyelenggarakan
kegiatan sosialisasi melalui latihan. Berdasarkan
diskusi internal tim, maka disepakati judul pelatihan
yang akan dilaksanakan adalah Pelatihan
Kesiapsiagaan mengantisipasi bencana Gempabumi
dan Tsunami bagi parat dan masyarakat. Selanjutnya
tim melakukan identifikasi lembaga yang terkait yaitu
BMKG, BNPB, TNI AL, Kemenkokesra dan
Kemendagri.
BMKG diikutsertakan dalam penyelenggaraan
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pelatihan ini karena BMKG adalah satu-satunya
sumber resmi yang mengeluarkan peringatan dini
bencana tsunami kepada masyarakat, BNPB
merupakan badan pemerintah sekaligus koordinator
yang bertanggung jawab terhadap aktivitas
pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga pemerintah lainnya. TNI AL
memiliki peran penting dalam penyampaian informasi
peringatan dini tsunami karena TNI AL memiliki
fasilitas sirine, pos pengamatan maritim yang dekat
dengan pantai. Selain itu, personil TNI AL akan
menjadi peserta dalam pelatihan tersebut.
Kemenkokesra memiliki tanggung jawab terhadap
kesejahteraan rakyat termasuk keselamatan calon
korban bencana gempabumi dan tsunami. Kemendagri
melalui pemerintah daerah dalam hal ini BPBD
(Badan Penanggulangan Bencana Daerah) juga
dilibatkan sebagai peserta karena BPBD adalah badan
pemerintah yang bertanggung jawab mengkoordinasi
system peringatan dini tsunami.
Setelah koordinasi lebih lanjut dengan kelima
lembaga tersebut, selanjutnya disepakati penamaan
judul berubah menjadi Pelatihan Evakuasi Mandiri
bagi Masyarakat Pantai terhadap Bahaya Tsunami
(Pra Tsunami). Dalam tahap persiapan pelatihan ini
Tim COMPRESS LIPI memiliki suatu gagasan yang
sangat perlu untuk dikomunikasikan, Tim
COMPRESS LIPI bekerja sama dengan BMKG,
BNPB, TNI AL, Kemenkokesra dan Kemendagri
untuk merealisasikan kegiatan pelatihan evakuasi
mandiri bagi masyarakat pantai terhadap bahaya
tsunami (pra tsunami). Dalam tahap persiapan
pelatihan ini lembaga yang terkait melakukan
persiapan awal seperti latar belakang dan tujuan
pelatihan, brainstorming isu kajian, studi literatur,
identifikasi lembaga terkait, pemilihan daerah/wilayah
rawan bencana (Mentawai, Sikka, Bali), karena dilihat
wilayah tersebut tidak memiliki lead time yang
panjang untuk bencana tsunami, pengumpulan data
peserta, identifikasi kebutuhan yang menunjang proses
perencanaan pelatihan. Tahap persiapan pelatihan ini
memakan waktu kurang lebih tiga bulan, di sini tim
COMPRESS LIPI melakukan koordinasi dengan
lembaga-lembaga lain yang terkait dalam pelatihan
tersebut.
Di sini peneliti menganalisis adanya implementasi
teori komunikasi kelompok sekaligus juga
mengandung teori hubungan antarpribadi. Kelompok
adalah sekumpulan orang yang terdiri dari dua atau
tiga orang bahkan lebih, kelompok juga memiliki
tujuan-tujuan yang diperjuangkan bersama. Di dalam
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kehidupan masyarakat sehari-hari, hubungan antar
pribadi memainkan peran penting dalam membentuk
kehidupan masyarakat, terutama ketika hubungan
antar pribadi itu mampu memberi dorongan kepada
orang tertentu, dorongan yang berhubungan dengan
perasaan, pemahaman informasi, dukungan dan
berbagai bentuk komunikasi yang memengaruhi citra
diri orang, serta membantu orang untuk memahami
harapan-harapan orang lain.
Dengan komunikasi, seseorang dapat
menyampaikan informasi, ide ataupun pemikiran,
pengetahuan, konsep, dll kepada orang lain secara
timbal balik, baik sebagai penyampai maupun sebagai
penerima komunikasi. Dengan komunikasi manusia
dapat berkembang dan dapat melangsungkan
kehidupan bermasyarakat Bimo Walgito. Psikologi
Sosial. Penerbit Andi. Jakarta. 2003. Halaman 75.
Menurut Juriono, Asisten Koordinator Program
COMPRESS LIPI, proses persiapan berjalan dengan
baik, namun keterlibatan lembaga lain dalam kegiatan
membuat tujuan menjadi kurang fokus, hal ini
disebabkan banyaknya kepentingan tiap lembaga
yang harus difasilitasi.
Asep Koswara, Penanggungjawab Kegiatan
Monitoring Sekolah Siaga Bencana COMPRESS
LIPI, mengatakan bahwa proses persiapan pelatihan
ini secara umum sudah baik, tetapi dibeberapa hal
masih ada yang kurang, antara lain tupoksi antara
penanggung jawab yang satu dengan yang lain masih
banyak yang belum memahami tugas perannya
sehingga menyebabkan tumpang tindih kerjaan.
Pernyataan Asep dilengkapi oleh Penanggungjawab kegiatan Pengambilan Keputusan Ancaman
Bencana COMPRESS LIPI, Vishnu Aditya, S.Si,
yang mengatakan bahwa persiapan kegiatan PGB ini
sudah sejak jauh-jauh hari dengan persiapan yang
cukup matang. Namun karena kegiatan ini melibatkan
institusi lain yang juga memiliki konsern yang lain,
sehingga sedikit membuat rumit proses persiapan
terkait penetapan substansi materi hingga sharing
anggaran.
3.2 Proses Komunikasi dalam Tahap Perencanaan Pelatihan
Setelah tahap persiapan, Tim COMPRESS LIPI
melakukan tahap perencanaan lebih lanjut, kegiatan
yang dilakukan antara lain adalah koordinasi terkait
surat menyurat, identifikasi budget pelatihan,
kepanitiaan, susunan agenda pelatihan, penentuan

materi yang akan disampaikan oleh perwakilan dari
masing-masing lembaga, di antaranya adalah
pemahaman gejala alam, manajemen penanggulangan
bencana, Tsunami Warning System dan kesiapan kodal
(termasuk identifikasi moda komunikasi), Rencana
Kontijensi, Kodal & Koordinasi (komando, kendala,
komunikasi, info), Rencana penanggulangan bencana
daerah (peta evakuasi, data dasar, rambu evakuasi),
Table Top Simulation (Uji pemahaman kodal,
challenge & reply), Rencana aksi dan konsultasi, dan
Outbound - TNI.
Penentuan narasumber yang akan menyampaikan
materi, metode pembelajaran yang mencakup lecture
20%, praktek 40 % dan diskusi 40%. Output pelatihan,
menurut konsep adalah terlatihnya 30 trainer yang
memiliki kualifikasi tertentu yang akan mampu
menjadi agen penular/fasilitator di daerahnya masingmasing. Susunan acara pelatihan yang dibuat selama
lima hari, untuk hari kelima diadakan kegiatan
maneuver lapangan di Tanjung pasir. Kegiatan ini
diharapkan peserta dapat menjadi individu yang dapat
bekerja sama dengan yang lainnya. Kegiatan
maneuver lapangan ini diisi oleh kegiatan membangun
tenda, di sini peserta diberi pengarahan oleh instruktur
dari TNI AL, kemudian peserta diberikan kesempatan
untuk mendirikan tenda masing-masing, kemudian
dilanjutkan oleh kegiatan mendayung, disini peserta
diberikan kesempatan untuk merasakan mendayung
ke tengah laut. Peserta dibagi menjadi dua kelompok
dan tiap peserta diharuskan mendayungkan perahunya,
sehingga terlihat kekompakan pada tiap kelompok.
Dalam tahap persiapan pelatihan inilah terjadi
proses komunikasi organisasi. Komunikasi adalah
sebuah tindakan untuk berbagi informasi, gagasan
ataupun pendapat dari setiap partisipan komunikasi
yang terlibat di dalamnya guna mencapai kesamaan
makna Bungin, Op.cit, hal 261. Devito (1997: 337)
menjelaskan organisasi sebagai sebuah kelompok
individu yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan
tertentu Bungin, Op.Cit, 277. Organisasi memiliki
tujuan umum untuk meningkatkan pendapatan,
namun juga memiliki tujuan-tujuan spesifik yang
dimiliki oleh orang-orang dalam organisasi itu.
Organisasi memiliki suatu jenjang jabatan ataupun
kedudukan yang memungkinkan semua individu
dalam organisasi tersebut memiliki perbedaan posisi
yang sangat jelas, seperti pimpinan, staf pimpinan
dan karyawan. Masing-masing orang dalam posisi
tersebut memiliki tanggung jawab terhadap bidang
pekerjaannya itu.

Vishnu Aditya mengungkapkan, bahwa karena
ketidakjelasan antar lembaga yang terlibat sejak tahap
persiapan, sehingga mengganggu kolaborasi team
work antar lembaga. Meskipun demikian tim LIPI
yang sejak awal mengawal substansi pelatihan tetap
bertanggungjawab dalam mengawal alur materi
pelatihan hingga rencana tindak lanjut.
Juriono berpendapat, perencanaan akan lebih baik,
jika tim inti sudah memiliki banchmark yang jelas
akan arahan yang ingin dicapai, sehingga substansi
yang akan diberikan tidak akan keluar dari banchmark
tersebut.
3.3 Proses Komunikasi dalam Tahap Pelaksanaan Pelatihan
Dalam tahap pelaksanaan pelatihan yang
berlangsung selama lima hari ini, diketahui bahwa
telah terjadi proses komunikasi antarpersonal, tim
dan kelompok. Kelompok adalah sekumpulan
individu-individu yang saling mengadakan interaksi
dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Ini
terbukti dengan adanya interaksi peserta yang
berlangsung selama pelaksanaan pelatihan, selama
pelatihan berlangsung dalam satu waktu peserta dibagi
menjadi beberapa kelompok, dari sini dapat dilihat
terjadinya proses komunikasi kelompok tersebut.
Interaksi adalah saling mempengaruhi individu satu
dengan individu yang lain (mutual influences).
Interaksi dapat berlangsung secara fisik, non verbal,
emosional, dan sebagainya yang merupakan salah
satu sifat dari kehidupan kelompok. Melalui kelompok
memungkinkan kita dapat berbagi informasi
pengalaman dan pengetahuan kita dengan kelompok
lainnya.
Keberadaan suatu kelompok dalam masyarakat
dicerminkan oleh adanya fungsi-fungsi yang akan
dilaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut mencakup
fungsi hubungan sosial, pendidikan, persuasi,
pemecahan masalah dan pembuatan keputusan serta
fungsi terapi (Sendjaja, 2002:3.8) salah satu fungsi
komunikasi kelompok adalah fungsi pemecahan
masalah (problem solving), kelompok juga
dicerminkan dengan kegiatan-kegiatannya untuk
memecahkan persoalan dan membuat
keputusan–keputusan. Pemecahan masalah (problem
solving) berkaitan dengan penemuan alternatif atau
solusi yang tidak diketahui sebelumnya, sedangkan
pembuatan keputusan berhubungan dengan pemilihan
antara dua atau lebih solusi. Jadi, pemecahan masalah
menghasilkan materi atau bahan untuk pembuatan
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keputusan.
Komunikasi adalah interaksi antarmanusia yang
bertujuan untuk menumbuhkan pengertian antara
komunikator (penyebar pesan) dengan komunikan
(penerima pesan). Loc.Cit., hal 20 Dalam pelatihan
tersebut tampak ada banyak interaksi, di antaranya
adalah interaksi di antara tim penyelenggara, antara
peserta dengan narasumber, dan tentu saja di antara
peserta. Komunikasi yang terjadi di internal tim
selama proses penyelenggaraan pelatihan ditunjukkan
pada kerjasama antara fasilitator materi, notulis, time
keeper, dan tentu saja dengan penanggungjawab
pelatihan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk
menjaga waktu dan alur berlangsungnya kegiatan.
Komunikasi yang terjadi tidak hanya verbal atau
lisan melainkan juga tulisan. Komunikasi tulisan
dilakukan oleh time keeper.
Komunikasi juga diartikan sebagai penyampaian
informasi, gagasan, keterampilan, dan sebagainya
dengan menggunakan lambang-lambang atau katakata, gambar bilangan, grafik, dan lain-lain. (Benard
Berelson, Human Behaviour). Rosady Ruslan,
Kampanye Public Relations, Rajawali Pers, 1997,
hal 20 Dalam pelatihan tersebut narasumber
menyampaikan muatan-muatan informasi terkait
pengurangan risiko bencana melalui paparannya
dalam bentuk kalimat, gambar, foto, diagram, dan
film. Sedangkan fasilitator menyegarkan suasana
melalui sesi ice breaking, yaitu permainan-permainan
asah otak terhadap gambar, kalimat, gerak, dan
instruksi lainnya. Wawancara dengan Dyah
Rachmawati Sugiyanto, Op.Cit Asep Koswara
menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan pelatihan
berjalan dengan baik dan lancar.
Menurut pengamatan peneliti, penyampaian
narasumber sesuai dengan salah satu kaidah prinsip
komunikasi yaitu bahwa komunikasi mempunyai
dimensi isi dan dimensi hubungan (Mulyana, 2000:
99). Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi
komunikasi, yaitu apa yang dikatakan, sedangkan
dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara
mengatakannya, yang juga mengisyaratkan
bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu.
Sementara Rakhmat (2003) menyebutnya sebagai
proporsi hubungan unsur isi dan unsur hubungan.
1.1 Proses Komunikasi dalam Tahap Evaluasi
Pelatihan
Dalam pertemuan yang membahas Evaluasi
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Pelatihan, penanggungjawab tim Pengamatan Gejala
Bencana memimpin tim untuk mengidentifikasi halhal yang berkaitan dengan persiapan teknis. Hasil
diskusi tersebut adalah sebagai berikut:
Ketika melakukan konfirmasi kehadiran peserta
BPBD, Tim menemukan beberapa kendala
diantaranya sulit menghubungi nomor kontak
kantor BPBD, sulit mendapatkan nama dan nomor
kontak peserta karena terhalang jarak dan sinyal,
di samping itu surat permohonan narasumber
mengalami sedikit keterlambatan pengiriman,
serta konfirmasi narasumber dari BNPB juga
mengalami kesulitan. Akhirnya Tim mencari
solusi untuk memecahkan masalah, seperti
menelusuri keputusan BPBD dalam menugaskan
personilnya dari wilayah Sumbar, NTT, dan Bali.
Dalam evaluasi Proses Pelaksanaan, beberapa
hal yang dibahas adalah sebagai berikut: ada
pemateri yang tidak menyampaikan spesifik contoh
kasus di tiga daerah (terutama untuk contoh kasus
bencana di Mentawai yang terjadi Oktober 2010
lalu), ada juga pemateri yang tidak menyampaikan
materi sesuai harapan misalnya hanya memaparkan
secara umum, dan kurang mendetail.
Menurut Vishnu, evaluasi yang dilaksanakan
selama kegiatan berlangsung cukup efektif untuk
melancarkan kegiatan dan meminimalkan kesalahankesalahan dalam pelatihan. Namun cukup
disayangkan pada proses evaluasi selama pelatihan
hingga setelah pelatihan selesai, tidak pernah dihadiri
oleh tim administrasi (keuangan) dari P2O. Asep
melengkapi, seharusnya setiap selesai aktivitas baik
evaluasi antar tim/panitia atau evaluasi pada peserta
setiap akhir kegiatan (pelatihan per hari) dilakukan
evaluasi. Di pelatihan kemarin tidak keluar hasil
evaluasi dari peserta untuk panitia/penyelenggara.
Proses penyampaian dan penerimaan materi
manajemen penanggulangan bencana pada saat
pelatihan secara substansi sangat baik. Tetapi
narasumbernya kurang interaktif dalam
penyampaiannya. Sistem penyampaiannya tidak dua
arah, demikian yang dikatakan Asep Koswara yang
juga berperan sebagai fasilitator materi Manajemen
Penanggulangan Bencana.
Sedangkan Vishnu Aditya sebagai fasilitator
materi Rencana Kontigensi mengatakan bahwa materi
rencana kontigensi disampaikan pada saat yang
kurang sesuai dengan konten pelatihan ini. Meskipun

informasi yang disampaikan memang sangat perlu
diterima oleh para peserta, namun pada pelatihan
tersebut membuat para peserta menjadi bingung soal
keterkaitan dengan output bagi peserta.
Menurut Penanggungjawab Kegiatan, Dyah
Rachmawati Sugiyanto, evaluasi pasca pelatihan
adalah terkait output, yaitu modul. ”Berdasarkan
evaluasi dan diskusi materi, maka materi dalam
modul yang akan disusun diubah menjadi:
Pemahaman gejala alam, Manajemen penanggulangan
bencana (siklus: kejadian, respon, rehab, rekon,
mitigasi dan kesiapsiagaan termasuk pengurangan
risiko bencana-), Sistem Peringatan Dini berbasis
Masyarakat (termasuk Peringatan dan Komando
Tingkat Komunitas), Rencana penanggulangan
bencana berbasis masyarakat (penguatan kapasitas
masyarakat dalam sistem peringatan dini dan evakuasi
mandiri), Keterampilan Manajemen dan keterampilan
memfasilitasi Pelaksanaan Evakuasi Mandiri, dan
Evakuasi mandiri,” paparnya.
IV. KESIMPULAN
1) Tahapan proses komunikasi yang dilakukan oleh
tim COMPRESS LIPI dalam penyelenggaraan
pelatihan evakuasi mandiri bagi masyarakat
pantai terhadap bahaya tsunami (pra tsunami)
sesuai dengan pendapat Cutlip dan Center, yaitu
Fact finding, Planning, Communicating,
Evaluation
2) Pada tahap fact finding, Tim COMPRESS LIPI
melakukan aktivitas komunikasi sebagai berikut:
mencari ide, mengumpulkan fakta dan data,
mengidentifikasi masalah dan pihak – pihak yang
akan dilibatkan untuk tahap selanjutnya.
3) Pada tahap Planning, Tim COMPRESS LIPI
merumuskan masalah dari data yang sudah
terkumpul. Selanjutnya data diolah untuk menjadi
sebuah konsep.
4) Pada tahap Communicating, komunikasi yang
dimaksud dalam tahap ini adalah proses yang
berlangsung pada tahap proses pelaksanaan

pelatihan. Proses komunikasi sebenarnya sudah
terjadi sejak tahap fact finding.
5) Pada tahap evaluation, tim melakukan penilaian
dan menganalisa proses komunikasi pada tahaptahap persiapan, perencanaan dan pelaksanaan.
Hal tersebut dijadikan sebagai bahan
pembelajaran dalam pembuatan perencanaan
berikutnya.
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MEMETAKAN GERAKAN TANAH DI JAWA BARAT
Oleh : Marenda Ishak S
Marenda Ishak. S, (2011), Memetakan Gerakan Tanah di jawa Barat,
Jurnal Penanggulangan Bencana Volume 2 Nomer 2, Tahun 2011, Hal 24-33, Tabel 5 Gambar 7

Abstract
Ground motion is the movement of slope-forming material, in the form of rocks, piles of
materials, soil or a mixture of these materials, moving towards the bottom and exit slopes.
Ground motion is one of the problems in West Java, so far only recorded the disaster caused
by ground movement has caused fatalities, injuries, damaged houses, roads cut off, and
others. Given the victim of not a few, then it needs to do research on the mapping of soil
movement in West Java. The results could mean for the planning and development in West
Java, especially in anticipation of natural disasters caused by soil movement and development
planning in West Java itself.
Keywords : Land movement, mapping, and West Java
I.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 14 Juli 2010, sekitar 1.300 warga
Cicadas, Pamoyanan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat
harus segera mengungsi karena pergerakan tanah
yang semakin parah di permukiman mereka. Kondisi
ini mengancam keselamatan warga menyusul adanya
ancaman longsor dan banjir yang dipicu oleh tingginya
intensitas hujan sepekan terakhir.
Gerakan tanah di Jawa Barat merupakan
permasalahan yang sangat sering terjadi. Serangkaian
peristiwa gerakan tanah hadir seakan tiada kunjung
hentinya di sebagian besar wilayah tanah air. Peristiwa
yang telah banyak merenggut korban jiwa manusia
dan merusak berbagai infrastruktur ini telah terekam
sebagai salah satu jenis bencana yang cukup penting

untuk diwaspadai. Permasalahannya adalah sudahkah
kita mengenal dengan baik karakteristik gerakan
tanah ini dan siapkah kita menyambut
kedatangannya?.
Sebagai gambaran akan gerakan tanah di Jawa
Barat pada tahun 2003 – 2005 jumlah kejadiannya
mencapai 77 kali, dengan korban meninggal mencapai
166 orang, korban luka 108, rumah rusak berat 198
rumah, rumah rusak ringan 1751 rumah, rumah
terancam 2290 rumah, lahan pertanian rusak 140 Ha,
dan 705 m jalan terputus. Di Indonesia sendiri,
permasalahan gerakan tanah masih menjadi
permasalahan yang belum teratasi. Sebagai gambaran
masalah gerakan tanah di Indonesia adalah
sebagaimana diungkapkan pada tabel 1.

Tabel 1. Daftar Kejadian dan Korban Tanah Longsor Tahun 2003 - 2005

Keterangan :
MD
LL
RH
RR

: Meninggal Dunia
: Luka-luka
: Rumah Hancur
: Rumah Rusak

RT
LPR
JL

: Rumah Terancam
: Lahan Pertanian Rusak (dalam Hektar)
: Jalan Terputus

Marenda Ishak, Lab Evaluasi Lahan Jurusan Ilmu Tanah
Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran
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Data lain menunjukkan bahwa gerakan tanah
yang terjadi pada tahun 2006 dan 2007,
memperlihatkan Jawa Barat berada pada tingkat
tertinggi untuk kerawanan gerakan tanah. Jawa Barat
berada pada kisaran 36% kejadian gerakan tanah
dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam makalah
Soedrajat M G, 2008 menunjukkan bahwa gerakan
tanah di Jawa Barat merupakan bencana yang
disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor geologi,
morfologi, curah hujan, dan jumlah penduduk serta

kegiatannya. Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah
posisi pertama dan kedua. Mengingat hal tersebut,
permasalahan gerakan tanah sudah seharusnya
menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan
terutama dalam hal pembangunan fisik. Di samping
itu, masalah gerakan tanah akan sangat berkaitan
dengan masalah pembangunan, perencanaan wilayah,
keselamatan manusia, penataan pemukiman dan
perencanaan infratruktur kota. Oleh karenanya,
masalah ini perlu disikapi dengan seksama.

Gambar 1. Gerakan tanah di Kampung Mogol, Ledoksari, Tawangmangu. Korban Tewas sebanyak
37 Orang tertimbun material longsoran (Soedrajat, MG 2008)
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Gambar 2. Gerakan tanah lama di Kabupaten Bandung (Sumber : D Agus, 2006)

Gambar 3. Gerakan Tanah di Jawa Barat (Sumber : hileud.com)
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2. METODOLOGI
2.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari
sampai dengan bulan September 2010 terdiri dari
kegiatan pengolahan data dan kegiatan survei.
Kegiatan survei dilaksanakan di daerah Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat. Selain itu, Kegiatan
pengolahan data dilaksanakan di laboratorium Fisika
Tanah, Kesuburan Tanah, dan Komputer Jurusan
Ilmu Tanah dan Manajemen Sumberdaya Lahan
Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran,
Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

berdasarkan satuan lahan yang telah dibuat dan dicek
kebenarannya. Pengamatan, pengukuran dan
pencatatan di lapangan dilakukan pada titik sampel
yang ditentukan secara purposive random sampling
(pengambilan sampel acak yang sesuai dengan satuan
peta lahan) dengan unit analisis adalah satuan lahan
hasil overlay curah hujan, penggunaan lahan, lithologi,
dan kemiringan lereng.

2.2 Bahan dan Alat Penelitian
Bahan-bahan yang akan digunakan terdiri dari
data primer dan data sekunder. Data primer adalah
data yang didapatkan langsung dari survey di
lapangan. Data sekunder adalah data yang belum
atau telah diolah oleh suatu instansi dan
pengolahannya disajikan dalam bentuk laporan Tabel
2 dan 3.
Tabel 2. Data primer yang dibutuhkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Peta Gerakan Tanah di Jawa Barat
Curah Hujan di Jawa Barat

2.3 Desain Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode
survey bebas dengan menggunakan analisis deskriftif
baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Menurut
Abdullah (1997), metode bebas atau metode satuan
lahan merupakan metode Survey dengan pengamatan

Cuaca dan iklim adalah proses dan fenomena di
atmosfer yang merupakan salah satu faktor terpenting
dan berpengaruh terhadap berbagai aktivitas
kehidupan. Perhatian terhadap pentingnya informasi
cuaca dan iklim baru muncul setelah terjadi berbagai
bencana alam seperti banjir dan kemarau panjang,
kebakaran hutan, termasuk masalah gerakan tanah
yang terjadi akibat tanah tidak mampu lagi menahan
air. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan
curah hujan rata-rata dari sedang hingga sangat tinggi.
Menurut pengelompokan Sistem Schmidt-Ferguson,
di mana pengkalisifikasian dibagi berdasarkan pada
nisbah bulan basah dan bulan kering tipe iklim di
Jawa Barat termasuk ke dalam tipe iklim C (agak
basah) hingga tipe iklim A (sangat basah). Berdasarkan
hal ini, Jawa Barat merupakan daerah yang rawan
akan gerakan tanah. Sebagai gambaran curah hujan
di Jawa Barat disajikan pada Gambar 4.
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Gambar 4. Curah Hujan di Jawa Barat (Sumber : Hasil Analisis, 2011)
Penggunaan Lahan di Jawa Barat
Penggunaan lahan sangat erat kaitannya dengan
kemampuan tanah untuk menyerap air. Pada lahanlahan yang gundul atau tidak ada tanaman, kapasitas
tanah dalam menyerap air sangatlah rendah, akan
tetapi berbeda dengan penggunaan lahan pada hutan.
Kapasitas menyerap air tanah menjadi lebih luas dan

lebar karena tanah memiliki struktur yang baik dan
porositas yang banyak. Hal ini tentu akan
mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyerap
air. Sebagai gambaran, hasil penelitian di AS, dapat
menggambarkan perubahan distribusi air dari hujan
akibat pembangunan gedung-gedung dengan
melenyapkan pohon-pohon yang ada, seperti yang
terjadi pada Tabel 4.

Tabel 4. Hubungan Jenis Pengunaan Lahan dan Kapasitas Tanah

Sumber : Stream Corridor Restoration: Principles, Processes, and Practices (10/98). By the Federal Interagency Stream Restoration Working
Group (FISRWG)(15 Federal agencies of the U.S.), http : http://www.stuff.mit.edu/.../Intro_UrbnForServ_detail.html, on line.
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Berdasarkan tabel di atas, maka semakin sedikit
permukaan tanah yang terairi dan semakin kecil
vegetasinya maka akan mempengaruhi daya tahan
tanah dalam menahan kapasitas air. Di Jawa Barat
sendiri perkembangan yang pesat telah mengakibatkan
semakin berkurangnya lahan perhutanan. Sebagai
gambaran penggunaan lahan di Jawa Barat, semakin
hari semakin banyak pembangunan yang didominasi
oleh penggunaan lahan industri, perumahan dan
perkantoran dan semakin memperkecil luas lahan
kehutanan. Gambaran akan penggunaan lahan di
Jawa Barat disajikan dalam Gambar 5.

akan semakin besar. Pada kemiringan lereng yang
curam menyebabkan gaya gravitasi semakin besar
sehingga aliran air akan semakin cepat dan kuat yang
akan mengakibatkan erosi yang semakin besar pula.
Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu
wilayah dengan kemiringan lereng yang beragam.
Rata-rata kemiringan lereng yang ada di Jawa Barat
berada pada tingkat kurang dari 8%, 8-15%, 16-25%,
26-40% dan di atas 40%. Pada kemiringan lebih dari
26%, pola penggunaan lahan harus disesuaikan
dengan kondisi kemiringan. Pengunaan lahan

Gambar 5. Penggunaan Lahan di Jawa Barat (Sumber : Hasil Analisis, 2011)
Kemiringan Lereng di Jawa Barat
Pengaruh topografi khususnya kemiringan lereng
dapat menentukan potensi erosi dan transport bahan
terlarut dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Semakin curam dan panjang lereng maka kekuatan
air mengangkut bahan terlarut melalui aliran
permukaan (run off ) akan semakin besar. Dengan
kondisi ini, sudah barang tentu potensi gerakan tanah

kehutanan adalah salah satu penggunaan lahan yang
direkomendasikan. Pada kenyataannya, kemiringan
lereng di atas 40 % saja, masih digunakan untuk
penggunaan lahan perumahan atau bisnis. Hal ini
tentunya akan semakin memperbesar resiko terhadap
gerakan tanah yang terjadi. Sebagai gambaran
kemiringan lereng di Jawa Barat terjadi pada
Gambar 6.
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Gambar 6. Kemiringan Lereng di Jawa Barat (Sumber : Hasil Analisis, 2011)
Peta Gerakan Tanah
Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya,
Gerakan tanah adalah perpindahan material pembentuk
lereng, berupa batuan, bahan timbunan, tanah atau
material campuran tersebut, bergerak ke arah bawah
dan keluar lereng (Varnes, D.J, 1978). Gerakan tanah
di Jawa Barat berdasarkan data paling sering terjadi.
Hal inilah yang harus diantisipasi terutama dalam hal
perencanaan pembangunan Jawa Barat. Beradasarkan
hasil analisis, beberapa daerah termasuk ke dalam
daerah rawan gerakan tanah dengan level menengah
sampai tinggi. Daerah pada level menengah adalah
Kota Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Bogor,
Ciamis, Cirebon, Cianjur, Garut, Indramayu,
Kerawang, Banjar, Cimahi, Sukabumi, Tasikmalaya,
Kuningan, Majalengka, Purwakarta, dan Sumedang.
Secara lebih jelas gambaran terhadap gerakan tanah
di Jawa Barat ada pada Gambar 7.
3.2 Tinjauan Teori Gerakan Tanah
Gerakan tanah adalah perpindahan material
pembentuk lereng, berupa batuan, bahan timbunan,
tanah atau material campuran tersebut, bergerak ke
arah bawah dan keluar lereng (Varnes, D.J, 1978).
Menurut Gatot M Soedrajat, 2008 Gerakan tanah
adalah suatu massa tanah yang bergerak dari atas ke
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bawah di sepanjang lereng. Gerakan tanah terjadi
apabila gaya yang menahan (Resisting Forces) massa
tanah di lereng tersebut lebih kecil dari pada gaya
yang mendorong/meluncurkan tanah di sepanjang
lereng. Adapun gaya yang menahan massa tanah di
sepanjang lereng tersebut dipengaruhi oleh kedudukan
muka air tanah, sifat fisik/mekanisme tanah antara
lain kohesi/daya ikat (c) dan sudut dalam tahanan
geser tanah (•) yang bekerja di sepanjang bidang
luncuran. Sedangkan gaya pendorong ini dipengaruhi
di antaranya oleh kandungan air, beban bangunan,
berat masa tanah itu sendiri. Kemantapan lereng
biasanya dievaluasi dengan menghitung faktor
keamanan (FS), yaitu perbandingan antara gaya yang
menahan dengan gaya yang meluncurkan;
FS =

Gaya Menahan
Gaya Peluncur

Bila gaya menahan < dari gaya peluncur, maka lereng
akan mantap/stabil, nilai FS>1. tetapi bila FS<1, maka
lereng tersebut akan bergerak/tidak mantap.
Berdasarkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi
Bencana Geologi, 2006 terdapat beberapa ciri gerakan
tanah. Menurut jenisnya gerakan tanah dibagi menjadi
6 tipe gerakan tanah, yaitu seperti yang tergambar
dalam Tabel 5.

Tabel 5. Jenis Gerakan Tanah

Longsoran translasi adalah bergeraknya massa
tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk
rata atau menggelombang landai.

Longsoran rotasi adalah bergerak-nya massa
tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk
cekung.

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan
yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk
rata. Longsoran ini disebut juga longsoran
translasi blok batu.
Runtuhan batu terjadi ketika sejum-lah besar
batuan atau material lain bergerak ke bawah
dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi
pada lereng yang terjal hingga menggantung
terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang
jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah.

Rayapan Tanah adalah jenis tanah longsor yang
bergerak lambat. Jenis tanahnya berupa butiran
kasar dan halus. Jenis tanah longsor ini hampir
tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang cukup
lama longsor jenis rayapan ini bisa
menyebabkan tiang-tiang telepon, pohon, atau
rumah miring ke bawah.
Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa
tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan
aliran tergantung pada kemiringan lereng,
volume dan tekanan air, dan jenis materialnya.
Gerakannya terjadi di sepanjang lembah dan
mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Di
beberapa tempat bisa sampai ribuan meter
seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung
api. Aliran tanah ini dapat menelan korban
cukup banyak.
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Gambar 7. Peta Gerakan Tanah di Jawa Barat (Sumber : Hasil Analisis, 2011)
Penyebab Gerakan Tanah
Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya
pendorong pada lereng lebih besar daripada
gayapenahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi
oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan
gaya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut
lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan.
Beberapa penyebab yang mengakibatkan terjadinya
gerakan tanah adalah sebagai be rikut :
Hujan
Ancaman tanah longsor diakibatkan meningkatnya
intensitas curah hujan dan daya serap tanah terhadap
air menjadi berkurang akibat penebangan hutan. Pada
musim kemarau, gerakan tanah terjadi akibat
penguapan air di permukaan tanah dalam.
Lereng terjal
Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar
gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena
pengikisan air sungai, mata air, airlaut, dan angin.
Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan
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longsoradalah 180 apabila ujung lerengnya terjal dan
bidang longsorannya mendatar.
Penggunaan Lahan
Tanah longsor banyak terjadi pada pengunaan
lahan persawahan, perladangan, dan adanya genangan
air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan
akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan
membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan
air, sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk
daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar
pohonnya tidak dapat menembus bidang longsoran
yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsoran
lama.
Pengikisan/erosi
Pengikisan banyak dilakukan oleh air sungai ke
arah tebing. Selain itu, akibat penggundulan hutan di
sekitar tikungan sungai, tebing akan menjadi terjal.
Pengikisan juga mengakibatkan hilangnya lapisan
tanah top soil sehingga daya serap tanah terhadap air
menjadi lebih rendah. Daya serap tanah inilah yang
mengakibatkan gaya penahan tanah menjadi
berkurang, sehingga mudah terjadi gerakan tanah.

3. PENUTUP
Pencegahan terhadap gerakan tanah adalah
langkah paling antisipatif yang harus segera dilakukan.
Pencegahan dapat meliputi pada penataan penggunaan
lahan, rekayasa teknik konservasi tanah, perbaikan
kondisi fisik tanah dengan cara mekanik, dan lainlain. Langkah antisipatif lainnya adalah dengan
melakukan kajian akan pemetaan ruang dengan skala
yang lebih detil, sehingga di dapat peta gerakan tanah
yang akurat sampai pada level desa atau bahkan rukun
warga dapat diketahui potensi gerakannya. Selain itu,
sosialisasi tentang pemahaman gerakan tanah di Jawa
Barat perlu segera dilakukan dalam rangka membatasi
maraknya kegiatan pembangunan yang kurang
memperhatikan aspek-aspek gerakan tanah.
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Abstract
Climate change has nowadays been bringing negative impacts on human survival. The
most prominent effect of the climate change is the increased occurrence of disasters throughout
the world, such as flood, extreme weather causing unpredictable duration of rainy season,
hurricane or storm, and other disasters. Floods that hit many parts of the world lately have
caused many casualties and damages and have disrupted economic activities within affected
areas. Social activities are paralyzed totally and public facilities have malfunctioned. There
have been a number of efforts conducted by many countries around the world in order to
reduce air pollution or climate change, such as reforestation.
Indonesia is one of those countries that have the widest forest in the world. As one of the
lungs of the earth, Indonesia has a role to contribute. On the other hand, Indonesia faces a
challenge of decreasing forest area in the last few years due to illegal logging, land clearing,
and mining activities in pursuit of profit. The impact of the environmental damage in Indonesia
may be indicated with the intensity of disasters that is increasing every year, such as flood,
landslide, hurricane, drought, and fires on residences, forests, and fields.
The intensity of flood in Indonesia has been increasing in recent years. The uncertain
climate pattern in Indonesia has become one of the causes triggering floods in all parts of
the country. Other causes are the habit of people who throw garbage to river and river
siltation. Provinces that frequently experience flood are West Java, East Java, and Central
Java.
Keywords:Climate change, Flood
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Potensi bencana di seluruh belahan dunia akhirakhir ini menunjukan peningkatan frekuensi kejadian
bencana. Peningkatan suhu bumi, melelehnya es di
kutub, peningkatan permukaan air laut dan perubahan
iklim yang tidak pasti menjadi indikasi utama dalam
potensi bencana ke depannya. Belakangan ini bencana
banjir melanda berbagai negara bukan hanya di
Indonesia, namun juga terjadi di negara lain, seperti
di negara Australia dan Brasil yang telah menyebabkan
banyak masyarakat negara tersebut mengungsi. Selain
bencana banjir, angin topan menjadi ancaman
tersendiri karena bencana ini sangat terpengaruh oleh
perubahan cuaca yang ekstrim. Lebih dari 90% korban
jiwa yang berhubungan dengan bencana alam terjadi
di negara-negara berkembang (Sutopo,2004).
Suprapto : Staf pada bidang data, pusat data, informasi dan
humas PNPB.
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Tingginya gelombang air laut dan angin yang
berhembus sangat kencang di awal tahun 2011 ini
telah memberikan dampak yang signifikan bagi
masyarakat nelayan. Mereka tidak bisa melaut untuk
mencari ikan dan dengan terpaksa akan mempengaruhi
perekonomian keluarga mereka. Hal ini diakibatkan
tidak adanya penghasilan karena faktor cuaca yang
tidak bersahabat. Perubahan iklim global berdampak
pada pemanasan global karena adanya efek rumah
kaca (green house effect). Meningkatnya suhu global
diperkirakan akan menyebabkan dampak-dampak
lainya, seperti peningkatan permukaan air laut yang
menyebabkan beberapa pulau kecil hilang, periode
musim hujan dan intensitas hujan berubah-ubah.
Peningkatan intensitas hujan akan menyebabkan
meningkatnya bencana banjir dan tanah longsor.
(Teddy et al.,2009).
Lain halnya di daerah daratan yang dihantui
dengan adanya angin topan dan curah hujan yang
sangat tinggi. Angin topan dapat merobohkan pohon
dan merusak rumah penduduk. Intensitas curah hujan

yang tinggi menyebabkan meluapnya sungai-sungai
karena tidak mampu menampung air. Akibatnya banjir
terjadi di mana-mana, penduduk mengungsi dan
menimbulkan berbagai kerusakan bahkan korban
jiwa.
Potensi bencana banjir di Indonesia sangat besar
dilihat dari topografi dataran rendah, cekungan dan
sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Curah hujan
di daerah hulu dapat menyebabkan banjir di daerah
hilir. Apalagi untuk daerah-daerah yang tinggi
permukaan tanahnya lebih rendah atau hanya beberapa
meter di atas permukaan air laut. Berdasarkan data
dan informasi bencana indonesia yang dikelola Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
menunjukan bahwa bencana banjir merupakan
kejadian terbanyak.
1.2 Tujuan
Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran
daerah mana yang sering terjadi banjir. Hal ini sebagai
masukan dalam rencana pembangunan daerah yang
bersangkutan ke depannya.
1.3 Batasan Masalah
Analisis dalam artikel ini hanya bersifat statistik
deskriptif dan lebih menekankan pada eksplorasi data
bencana tanpa menyinggung penyebab terjadinya
bencana. Pembahasan dalam artikel ini adalah bencana
di Indonesia dari tahun 2002 sampai 2010.
Bab II Metodologi
2.1 Data Penelitian

risiko bencana dan mitigasi dari pada memandang
bahwa bencana merupakan suatu takdir yang tidak
dapat diprediksi kapan terjadinya. Isu disaster
management, khususnya mitigasi, merupakan temabahasan yang masih esklusif, bahkan dalam studistudi yang terkait dengan sains lingkungan
(environmental science); padahal flood, landslide,
earthquake merupakan jenis bencana yang kerap
terjadi di Indonesia dan membutuhkan konsep mitigasi
yang teruji pula (Wied dan Raditya, 2003). Kemajuan
teknologi telah mengarah kepada upaya-upaya
penanganan pra bencana dengan melihat data-data
kejadian sebelumnya. Data-data kejadian terdahulu
akan memberikan pola untuk peramalan kejadian
bencana ke depannya. Dengan demikian, bencana
dapat diprediksi kejadiannya apakah tahunan, bulanan,
lima puluh tahunan dan seterusnya. Pemodelan pola
bencana ini hanya pada bencana-bencana tertentu
seperti bencana banjir dan letusan gunung api. Upaya
peringatan dini menjadi hal yang sangat vital untuk
mengurangi dampak risiko akibat bencana yang dapat
terjadi sewaktu-waktu.
Bencana Indonesia dilihat dari jumlah
kejadiannya menunjukan tren kejadian yang positif,
artinya kejadian bencana rata-rata mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan kejadian
dipicu berbagai aspek seperti perubahan iklim yang
berdampak cuaca tidak menentu, letak geografis
Indonesia, penebangan hutan secara liar dan aspek
lainnya. Peningkatan jumlah kejadian bencana
didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti
bencana banjir, tanah longsor, angin topan dan banjir
bandang. Dampak dari perubahan iklim dewasa ini
telah mengindikasikan meningkatnya kejadian
bencana.

Data yang digunakan dalam analisis
berasal dari rekapitulasi data bencana
yang dikelola oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB). Data
ini akan memberikan gambaran mengenai
jumlah kejadian bencana di Indonesia.
Jenis bencana yang diukur berdasarkan
pencatatan yang ada di BNPB. Analisis
data melibatkan data bencana Indonesia
dari tahun 2002-2010.
BAB III Pembahasan
a.

Bencana Indonesia Tahun 2002-2010

Berbagai jenis bencana setiap tahun melanda
negara Indonesia, kondisi ini mengharuskan
penanganan bencana berubah ke arah pengurangan

Gambar 1. Grafik Jumlah Bencana Indonesia 2002-2010
(Sumber : Analisis data)
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Pemodelan Trend Kejadian Bencana Di Indonesia
Secara Statistik Dapat Dijelaskan Sebagai Berikut:

pertanian, kesehatan, persediaan air dan sebagainya
(Soetamto, 2009).

Yt = (10**4) / (-0,254144 + 45,3899*(0,774509**T))
Ket:
Yt=Jumlah Kejadian
T = Waktu

Perubahan iklim global berdampak pada
ketidakpastian musim yang terjadi di dunia. Selain
itu, hal ini dapat menjadi penyebab meningkatnya
kejadian bencana di dunia, tidak terkecuali di
Indonesia. Banjir merupakan salah satu bencana alam
atau suatu fenomena alam yang potensial
menimbulkan kerusakan, terjadi pada kondisi tertentu,
pada periode waktu dan terjadi di daerah tertentu.
Banjir biasanya melanda daerah yang mempunyai
topografi relatif rendah dan daerah cekungan. Risiko
kerugian akibat banjir akan meningkat pada daerah
yang padat penduduknya. Selain itu, penutupan lahan
dan penggunaan lahan juga sangat berpengaruh
terhadap aliran air atau limpasan (run off) permukaan.
(Purwadhi,2003).

Model Di Atas Memberikan Gambaran Akan
Kenaikan Jumlah Kejadian Bencana Di Tahun-tahun
Berikutnya. Dengan Model Ini Maka Didapatkan
Estimasi Untuk
3 Tahun Ke Depan Adalah Sebagai Berikut:
Tabel 1. Peramalan Jumlah Kejadian Bencana
Tahun 2011 - 2013

Period
2011
2012
2013

Forecast
2326,78
3056,83
4038,13

(Sumber : Analisis data)

Hasil Peramalan Di Atas Menunjukan Bahwa
Di Tahun 2011 Akan Terjadi Kejadian Bencana
Kurang Lebih 2.327 Kejadian Dan Di Tahun 2013
Terjadi 4.039 Kejadian. Jumlah Kejadian Bencana
Selama Tahun 2002-2010 Berdasarkan Jenis
Bencananya Dapat Dilihat Pada Gambar Dibawah
Ini.
Bencana hidrometeorologi memberikan
kontribusi terbesar dalam jumlah kejadian bencana
yang terjadi. dari grafik di atas menunjukan bahwa
bencana yang sering terjadi adalah banjir, kekeringan,
kebakaran, angin topan dan tanah longsor. bencana
banjir memberikan kontribusi terbanyak jumlah
kejadian bencana di Indonesia. Bukan tidak mungkin
banjir di Indonesia tidak hanya terjadi di musim
penghujan, melainkan dapat terjadi di setiap bulanya.

Ancaman banjir masih terus menjadi bencana
yang diprediksi akan semakin sering terjadi pada
tahun-tahun mendatang. Mengingat tren dari kejadian
bencana ini cenderung positif.
Hampir semua wilayah di Indonesia berpotensi
terjadi banjir, Pulau yang sering terkena banjir adalah
pulau jawa. Banjir berpotensi untuk menimbulkan
bencana susulan seperti tanah longsor, tergantung
dari kemiringan tanah yang dilewati air banjir,
kerapatan partikel penyusun tanah dan kecepatan
retakan tanah. Selama tahun 2002-2010 korban
meninggal dunia akibat banjir terbanyak terjadi pada
tahun 2010.

Grafik di atas menunjukan korban meninggal
akibat bencana banjir, hal ini menunjukkan bencana
banjir membutuhkan upaya peringatan dini yang
lebih baik dan akurat. Peringatan dini memberikan
solusi yang tepat dalam menekan korban meninggal
dunia, mengigat banyaknya korban meninggal dunia
akibat dari ketidaksiapan masyarakat dalam
menghadapi bencana.

a. Bencana Banjir
Data suhu udara di seluruh permukaan bumi,
menunjukan saat ini pemanasan global sedang terjadi
dan terus akan berlangsung. Salah satu dampak dari
pemanasan global adalah perubahan iklim global
yang akan berimpliksi pada banyak hal seperti
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Ancaman bencana banjir ke depannya menjadi
lebih serius mengingat dampak dari perubahan iklim
telah menyebabkan perubahan musim yang tidak
menentu. Hal ini terlihat dari banyaknya banjir yang
melanda negara-negara di dunia dan musim dingin
yang tidak seperti biasanya. Hujan yang turun hampir
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Kekeringan;1,293

Kebakaran Hutan
dan Lahan; 88

Gambar 2. Jumlah Kejadian Per Bencana (Sumber : Analisis data)

Banjir;3,479

Kecelakaan Industri; 24

Aksi Teror / Sabotase; 28

Letusan Gn. Api; 42
Gempa Bumi dan Tsunami; 32

Konflik/Kerusuhan Sosial; 81

Total=9,816

Angin Topan; 1,292

Tanah Longsor; 1,137

Banjir dan Tanah Longsor; 286

Gelombang Pasang/Abrasi; 163
Gempa Bumi ; 222

Kecelakaan Transportasi; 136

Kebakaran; 1,172

KLB; 101

203
137
92

126

95
68

Jumlah Kejadian

Korban Meninggal

Gambar 3. Grafik Korban Meninggal akibat Banjir (Sumber : Analisis data)
sepanjang bulan telah memberikan dampak yang
cukup signifikan belakangan ini. Ketahanan pangan
negara menjadi goyah karena terjadi kegagalan panen
di mana-mana dan prediksi pola tanam
petani banyak yang salah. Perlu
adanya sosialisasi kepada masyarakat
awam mengenai dampak perubahan
iklim yang terjadi sekarang ini demi
meningkatkan kesadaran masyarakat
menghadapi bencana banjir dan halhal lainnya yang ada hubunganya
dengan iklim, seperti pola masyarakat
bercocok tanam serta pelaut dalam
mencari ikan.
c.

artinya semakin lama jumlah kejadian banjir semakin
bertambah. Secara statistik trend kejadian bencana
ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tre n d K e j a d i a n B a n j i r

Frekuensi kejadian bencana
Indonesia secara statistik menunjukan
peningkatan setiap tahunnya.
Trend banjir cenderung bersifat linier, Gambar 4. Trend Kejadian Banjir (Sumber : Analisis data)
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Trend kejadian bencana banjir sesuai Gambar 4
di atas menunjukan adanya peningkatan setiap
tahunnya. Formula model yang dapat menggambarkan
trend bencana banjir dijelaskan sebagai berikut:
Yt=250.778*(1.27935**t)
Dimana: Yt = Taksiran Jumlah Kejadian
t = waktu
Pembuatan model ini menggunakan data total
kejadian bencana mulai tahun 2002-2010. Misalkan
saja pada tahun 2011 (t=10) maka akan didapatkan
estimasi jumlah kejadian bencana banjir sebesar
2.945,64˜2946 kejadian. Secara jelas estimasi kejadian
bencana untuk 3 tahun berikutnya dapat dijelaskan
oleh gambar 5.

d. Daerah Rawan Banjir di Indonesia
Historis data bencana Indonesia memperlihatkan
bahwa banjir menjadi bencana yang sering terjadi.
Tidak menutup kemungkinan daerah-daerah yang
terkena banjir selalu berulang tiap tahun. Seperti
banjir di sekitar aliran DAS Bengawan Solo. Perhatian
pemerintah dan kesadaran masyarakat dapat
membantu dalam upaya penanganan banjir di daerahdaerah yang selalu terendam banjir. Gambar 6
menunjukan jumlah bencana banjir di setiap provinisi,
tampak bahwa banjir banyak terjadi di provinsi Jawa
Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Rata-rata di
ketiga daerah ini terjadi bencana banjir 35 kali dalam
satu tahun. Kepadatan penduduk pulau Jawa juga
menjadi pemicu akan terjadinya bencana banjir
yang lebih banyak di masa mendatang.
Hal ini terkait dengan semakin
hilangnya lahan hijau dan
pertumbuhan bangunan di
bantaran sungai yang ada di
pulau Jawa.

Provinsi Jawa Barat, Jawa
Timur dan Jawa Tengah
merupakan daerah rawan banjir
sehingga perlu adanya upaya
pencegahan yang serius dalam
penanganannya. Setiap tahun di
ketiga daerah ini selalu terjadi
banjir yang menelan korban dan
k e r u s a k a n . P e r l u
adanyapenanganan yang khusus
dari lembaga terkait dan yang
memiliki kepentingan untuk
Gambar 5. Peramalan Data Kejadian Bencana (Sumber : Analisis data) mencegah berulangnya bencana
ini. Secara garis besar banjir
Peramalan untuk 3 tahun ke depan secara jelasnya yang terjadi tidak bisa dipandang hanya sebelah mata,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
mengingat banyak dampak yang akan terjadi.
Kegagalan panen setiap saat dapat mengancam daerah
Tabel 2. Hasil Peramalan Bencana Banjir
ini. Mata pencaharian sebagian besar pulau Jawa
Tahun 2011 - 2013
sebagai petani dan kesuburan tanahnya dibandingkan
pulau-pulau lainnya di Indonesia, memiliki peran
Period
Forecast
yang penting dalam menyuplai kebutuhan bahan
2011
2945,64
makanan pokok di Indonesia. Oleh karena itu, perlu
adanya penanganan banjir di wilayah ini agar
2012
3768,50
kestabilan cadangan bahan makanan pokok nasional
2013
4821,23
tidak terganggu.
(Sumber : Analisis data)

Hasil peramalan ini menunjukan perlu adanya
kewaspadaan dan peran dari pemerintah serta
masyarakat untuk mengurangi baik dampak maupun
kejadiannya.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa potensi
banjir di tahun mendatang akan lebih banyak terjadi
di kota/kabupaten di ketiga provinsi ini. Analisis
lebih lanjut memperlihatkan kota/kabupaten yang

39

Jumlah Bencana Banjir Setiap Provinsi di Indonesia 2002-2010
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Gambar 6. Jumlah Kejadian Banjir Setiap provinsi (Sumber : analisis data bencana 2002 - 2010)
sering terkena banjir. Hal ini dilakukan untuk
memberikan masukan kepada pemerintah dan
pemerintah daerah dalam menghadapi bencana banjir
di tahun-tahun mendatang.
Provinsi Jawa Barat yang lebih dikenal dengan
daerah Puncak, ternyata tidak luput dari
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bencana banjir. Kondisi geografis Jawa Barat,
dataran rendah berada di kawasan pantai utara.
Di bagian tengah merupakan dataran tinggi
pegunungan yang membujur dari barat hingga
timur Pulau Jawa, titik tertinggi adalah Gunung
Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota
Cirebon. Sungai - sungai yang melewati daerah ini
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Gambar 7. Peta Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Indonesia Tahun 2002 - 2010 ( Sumber : Analis data )
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Gambar 8. Jumlah Kejadian Banjir Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
(Sumber : analisis data bencana Indonesia 2002-2010)
antara lain Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk yang
bermuara ke Laut Jawa. Berdasarkan Gambar 8
Bandung merupakan daerah yang paling sering
dilanda banjir.
Seringkali terlihat dimedia baik cetak maupun
elektronik bahwa daerah Dayeuhkolot hampir setiap
tahun mengalami banjir. Hal ini membutuhkan
penanganan yang intensif untuk menekan bencana
banjir yang terjadi di Bandung. Pertumbuhan Bandung
sebagai kawasan industri dan pariwisata dapat
menjadi pemicu banyaknya permintaan hunian dan
penyempitan lahan hijau di daerah ini, yang ujungnya
bisa berakibat banjir.
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Daerah puncak/perbukitan di kawasan Jawa Barat
juga menjadi pemicu besarnya kejadian bencana di
sini. Pertumbuhan villa baru dan berkurangnya hutan
yang ada di daerah perbukitan menjadikan hujan
yang turun tidak dapat diserap oleh tanah. Sebagai
penyempitan lahan hijau di daerah ini, yang ujungnya
bisa berakibat banjir.
Daerah puncak/perbukitan di kawasan Jawa Barat
juga menjadi pemicu besarnya kejadian bencana di
sini. Pertumbuhan villa baru dan berkurangnya hutan
yang ada di daerah perbukitan menjadikan hujan
yang turun tidak dapat diserap oleh tanah. Sebagai
daerah wisata dan pendidikan pertumbuhan hunian

seperti hotel, wisma dan kos berkembang pesat, yang
mengakibatkan timbulnya bangunan-bangunan baru
bisa dilakukan seperti pelestarian hutan, perda
pembuangan sampah pada tempatnya, pengelolaan
sampah, izin pendirian bangunan dan pengerukan
sungai yang mengalami pendangkalan. Banjir di
daerah perkotaan terjadi karena ketidakmampuan
sungai dalam menampung volume air yang datang
saat hujan. Sesuai sifat air yang selalu mengalir ke
tempat yang lebih rendah Aliran air akan melaju
kemana-mana apabila sungai tidak dapat menampung
volume air yang mengalir.
Seperti di Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur juga
sering dilanda bencana banjir. Banjir di kawasan ini
disebabkan oleh aliran DAS Sungai Bengawan Solo
yang melewati daerah utara Jawa Timur. Kabupaten
Bojonegoro dan Pasuruan adalah daerah yang sering
dilanda banjir. Kejadian banjir di Bojonegoro lebih
banyak disebabkan oleh meluapnya aliran sungai
bengawan solo yang melintasi kabupaten ini. Banjir
di bantaran bengawan solo banyak merugikan petani
setempat karena menggenangi tanaman petani di
sawah-sawah. Seringnya banjir terjadi di kabupaten
ini sepantasnya menjadi prioritas pemerintah daerah
dan masyarakat untuk menanggulanginya.
Kabupaten Bojonegoro berdasarkan Gambar 9
merupakan kabupaten yang paling sering terjadi
banjir. Selama tahun 2002-2010 telah terjadi banjir
sebanyak 37 kali dengan rata-rata kejadian per
tahunnya adalah 4-5 kali. Bengawan solo mengalir
di sepanjang wilayah utara Kabupaten Bojonegoro,
menyebabkan tanah di bagian utara menjadi subur
dan cocok untuk daerah pertanian. Kawasan pertanian
ditanami padi pada musim penghujan dan tembakau
pada musim kemarau. Pada bagian selatan dan barat
laut merupakan daerah pegunungan kapur yang
merupakan rangkaian dari pegunungan Kendeng dan
Kapur Utara. Pendangkalan, penyempitan sungai dan
semakin banyaknya pembangunan pabrik di daerah
hilir di duga menjadi penyebab meluapnya Bengawan
Solo.
Perubahan iklim belakangan ini yang gencar
menjadi sorotan, karena telah banyak menyebabkan
terjadinya bencana termasuk bencana banjir yang
melanda di daerah-daerah. Intensitas hujan yang
tinggi dan perubahan cuaca yang tidak menentu
menyebabkan meluapnya air sungai.

Berdasarkan data dan informasi bencana
Indonesia (DIBI) Provinsi Jawa Tengah merupakan
daerah yang paling banyak terjadi bencana. Telah
dijelaskan sebelumnya bahwa bencana banjir
merupakan bencana yang paling sering terjadi di
Indonesia, banjir juga menjadi penyebab terbanyak
korban menderita dan mengungsi akibat bencana.
Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang
paling banyak terjadi banjir. Banjir yang terjadi di
kawasan ini tidak lepas dari adanya sungai Bengawan
Solo. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang
di Pulau Jawa (572 km); memiliki mata air di
Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), sungai ini
mengalir ke utara, melintasi Kota Surakarta, dan
akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di
daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai-sungai di
Jawa Tengah yang bermuara di Laut Jawa di
antaranya adalah Kali Pemali, Kali Comal, dan Kali
Bodri. Sedang sungai-sungai yang bermuara di
Samudra Hindia diantaranya adalah Serayu dan Kali
Progo.
Histogram di Gambar 10 memperlihatkan bahwa
Cilacap merupakan daerah yang sering terkena
bencana banjir. Pemerintah daerah harus mempunyai
strategi khusus dalam menangani bencana di Cilacap,
karena dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa
Tengah daerah ini paling banyak terjadi banjir.
Penjelasan di atas menyebutkan bahwa Cilacap,
Bandung dan Pasuruan merupakan daerah yang paling
sering terkena banjir, terlebih lagi banjir di daerah
ini terjadi setiap tahun dan cenderung mengalami
perulangan bencana tiap tahunnya. Bencana yang
akhir-akhir ini menjadi ancaman masyarakat setiap
saat, perlu menjadi perhatian khusus dari semua
instansi pemerintah dan non pemerintah. Rencana
pembangunan daerah ke depan harus
mempertimbangkan potensi bencana di daerah
tersebut. Perkembangan ekonomi dan kestabilan
pertahanan pangan di semua daerah dipengaruhi oleh
jenis bencana yang terjadi. Misalkan saja bencana
banjir di suatu daerah pedesaan penghasil pangan
akan mempengaruhi produksi pangan di daerah
tersebut. Dapat juga seringnya banjir di negara ini
mempengaruhi ketahanan pangan nasional,seperti
diprediksikan gejala perubahan iklim akhir-akhir ini
telah mempengaruhi ketahanan pangan nasinal di
tahun 2011.
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Jumlah Banjir Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2002-2010

Gambar 9. Jumlah Kejadian Banjir Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur
(Sumber : analisis data bencana Indonesia 2002-2010)
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Gambar 10. Jumlah Kejadian Banjir Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
(Sumber : analisis data bencana Indonesia 2002-2010)
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Gambar 10 menunjukan frekuensi kejadian banjir
per tahun yang terjadi di Cilacap, Bandung dan
Bojonegoro. Perlu adanya sosialisasi kepada
masyarakat yang hidup di daerah rawan banjir seperti
mengadakan relokasi ataupun hidup akrab dengan

banjir apabila sudah tidak dimungkinkan lagi untuk
dilakukan relokasi. Bagaimanapun kebiasaan
masyarakat akan mempunyai peran dalam terciptanya
bencana banjir.
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Gambar 11. Jumlah Kejadian Banjir Cilacap, bandung dan Bojonegoro
(Sumber : analisis data bencana Indonesia 2002-2010)
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BAB IV Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah:
1. Banjir merupakan bencana paling sering terjadi
di Indonesia. Selama 2002-2010 telah terjadi
3.479 kali kejadian banjir di Indonesia.
2. Model peramalan banjir yang didapatkan adalah:
Yt=250.778*(1.27935**t)
3. Provinsi yang sering terkena bencana banjir
adalah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
4. Kabupaten yang sering terkena bencana banjir
adalah Bandung, Bojonegoro dan Cilacap
Saran
Penanganan bencana banjir harus menjadi
proporsi tersendiri dalam penanganan dan upaya
kesiapsiagaan. Banjir walaupun tidak menimbulkan
dampak sehebat bencana gempabumi dan tsunami,
merupakan bencana yang dapat mengancam

kehidupan masyarakat Indonesia ke depan.
Penanganan yang serius untuk daerah Bandung,
Bojonegoro dan Cilacap terhadap ancaman banjir,
mengingat data historikal memperlihatkan daerah ini
rawan banjir.
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