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Kegiatan Kajian Akademis Data Terpilah Korban Bencana Di Provinsi Jawa Barat  

merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

Dan Perlindungan Anak (KPPPA) dengan Lembaga Penelitian Universitas Pasundan Bandung . 

Kajian Akademis Data Terpilah Korban Bencana Di Provinsi Jawa Barat diperlukan untuk 

mencegah dan menekan jumlah korban bencana terutama perempuan dan anak  sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 6 tahun 2009 tentang 

Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. 

Sesuai dengan lingkup kegiatan penyusunan Kajian Data Terpilah Korban Bencana di Provinsi 

Jawa Barat, produk akhir dari kegiatan ini dibahas secara komprehensif dalam buku laporan akhir. 

Secara sistematis, buku laporan akhir ini terdiri dari pokok-pokok bahasan sebagai berikut : 

Bab  1 PENDAHULUAN  

Bab  2 KAJIAN PUSTAKA, DAN ANALISIS KEBIJAKAN 

Bab  3 PROFIL WILAYAH KAJIAN KABUPATEN GARUT 

Bab  4 ANALISA DATA TERPILAH BENCANA BERDASARKAN GENDER 

Bab  5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Buku laporan akhir ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian proses 

penyusunan Kajian Data Terpilah Korban Bencana di Provinsi Jawa Barat. Akhir kata, Kami ucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam setiap proses penyusunan Laporan 

akhir ini 
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Bencana merupakan hal yang tidak dapat dihindari sekaligus hal yang tidak diinginkan oleh setiap 

manusia , dampak dari terjadinya suatu bencana akan berdampak pada kehidupan sosial , ekonomi 

dan lingkungan masyarakat sehingga penanganan bencana seharusnya menjadi perhatian khusus 

pemerintah baik Pemerintah Pusat , Pemerintah  Provinsi dan Daerah Kota / Kabupaten . 

 

 

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

menyebutkan Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 

nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

Berdasarkan indeks risiko kebencanaan yang dikeluarkan oleh BNPB pada tahun 2018 , 

Provinsi Jawa barat merupakan salah satu dari beberapa provinsi yang memiliki indeks risiko 

Bencana yang tinggi. Dari total 26 kota dan kabupaten yang dilakukan penilaiaan Indeks , 19 kota 

dan kabupaten dikelompokan pada indeks bencana yang tinggi itu artinya bahawa provinsi jawa barat 

ini sangat rentan terjadi bencana alam . Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 1 

Indeks risiko bencana Provinsi Jawa Barat 

Menurut Kota/Kabupaten 

 

 

 

 

 

BAB I 

1.1. Latar Belakang 
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Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat 2019   

 Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menyatakan total 

kejadian bencana alam di wilayah ini sepanjang Januari hingga Desember 2018 mencapai 1.561 

kejadian,  dari 1.561 kejadian bencana alam tersebut didominasi oleh tanah longsor yang mencapai 

544 kejadian. Disusul kebakaran rumah (434), angin puting beliung (286), banjir (149), kebakaran 

hutan (141) dan gempa bumi dua kejadian. kejadian bencana alam di Jawa Barat sepanjang tahun 

2018 mengakibatkan 75.706 jiwa terdampak, terdapat 50 jiwa meninggal dunia, dan 31.474 rumah 

terdampak. ampak bencana pada bulan Desember 2018 sebanyak 1.064 kepala keluarga terdampak, 

empat orang meninggal dunia dan 2.423 rumah rusak akibat bencana. 

 Jawa Barat merupakan provinsi rawan bencana, setiap tahun Provinsi Jawa Barat selalu 

berhadapan dengan bencana lingkungan hidup seperti banjir, banjir bandang, longsor, kekeringan, 

angin puting beliung, hingga gerakan tanah. Bencana tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa, 

kerugian ekonomi dan lingkungan hidup.  Berdasarkan catatan akhir tahun lingkungan hidup Walhi 

Jabar, selama tiga tahun terakhir jumlah kejadian bencana mencapai 2.671 kejadian, 256 orang 

meninggal dunia. Dari data BNPB Nasional kejadian bencana yang sering terjadi di provinsi Jawa Barat 

ini adalah banjir, tanah longsor dan puting beliung, berikut data 10 ahun terakhir bencana yang terjadi 

di Provinsi Jawa Barat : 
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Gambar 1 

 

        Sumber : Diglib BNPB 2019 

Pada tahun 2010- 2018 BNPB meirilis data korban meninggal dunia berdasarkan kejadian 

bencana yang terjadi di daerah Provinsi Jawa Barat adalah korban meninggal dunia paling banyak 

terjadi pada kejadian bencana longsor . Berikut data kejadian bencana Provinsi Jawa Barat tahun 

2010- 2018 : 

Tabel 2 

Korban Meninggal Dunia Diakibatkan Bencana 

Provinsi Jawa Barat 2010-2018 

Berdasarkan Kejadian 

 
       Sumber : Diglib BNPB 2019 (diolah) 

 

Berdasarkan data pada tabel 2 terlihat bahwa jumlah korban meninggal akibat bencana yang 

terjadi di Provinsi Jawa Barat terbanyak adalah pada tahun 2010 , 2014 dan 2016 dengan jumlah 

korban terbanyak pada tahun 2010 dari bencana tanah longsor dan tahun 2012 bencana tanah longsor 

dan tahun 2016 dari bencana banjir. Jjika dilihat dari jumlah korban selama kurun waktu tahun 2010 – 

2018 , korban terbanyak berasal dari becana banjir dan tanah longsor .  

Jenis Bencana 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Grand Total

Banjir 17 32 6 11 29 3 69 14 11 192

Gelombang /Abrasi 0 0 0 0 0

Gempa bumi 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4

Kekeringan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Letusan Gunung merapi 0 0 0 0

Puting Beliung 1 6 2 2 4 5 1 2 3 26

Tanah Longsor 86 60 37 62 71 63 30 16 49 474

Grand Total 105 98 45 75 104 71 101 34 63 696
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Selanjutnya untuk data korban luka-luka akibat bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Barat 

dari data BNPB dapat dilihat sebgai berikut : 

Tabel 3 

Korban Luka-Luka Diakibatkan Bencana 

Provinsi Jawa Barat 2010-2018 

Berdasarkan Kejadian 

 

       Sumber : Diglib BNPB 2019 (diolah) 

Berdasarkan data pada tabel 3 terlihat bahwa jumlah korban luka-luka akibat bencana yang 

terjadi di Provinsi Jawa Barat terbanyak adalah pada tahun 2010 dengan jumlah korban sebanyak 

25.457 orang , dan jumlah korban tersebut berasal dari bencana banjir .  

 Dari sisi korban terdampak dan mengungsi, berdasarkan jenis bencana di Provinsi Jawa Barat 

yang banyak terdampak dan mengungsi adalah kejadian bencana banjir dan kekeringan. Jenis 

bencana dan jumlah korban tersebut dapat dilihat dari data sebagai berikut : 

Tabel 4 

Korban terdampak dan mengungsi akibat bencana 

Provinsi Jawa barat 2010-2018 

Berdasarkan kejadian bencana 

 

        Sumber : Diglib BNPB 2019 (diolah) 

Jenis Bencana 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Grand Total

Banjir 25.223       20            -               8                  14            1               29            58            4                  25.357         

Gelombang /Abrasi -               -               -               -                   -                    

Gempa bumi 2                  -               15            -                   -               -               5               21                43                 

Kekeringan -                   -               -               -                   -               -               -               -               -                   -                    

Letusan Gunung merapi -                   -               -               -                    

Puting Beliung 143             4               15            14                60            42            31            15            42                366               

Tanah Longsor 89                19            37            58                109          36            26            26            22                422               

Grand Total 25.457       43            67            80                183          79            86            104          89                26.188         

Jenis Bencana 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Grand Total

Banjir 3.222.017 45.519    85.949    185.253     563.872  44.107    219.497  177.056  128.466     4.671.736   

Gelombang /Abrasi 58            26            9.685      151             9.920           

Gempa bumi 16                -               559          -                   81            -               -               918          8.350          9.924           

Kekeringan -                   -               -               1.892.335 -               -               -               9.842      2.292.754 4.194.931   

Letusan Gunung merapi 1.500          -               -               1.500           

Puting Beliung 1.148          5.430      8.137      10.745       5.453      3.732      2.096      1.483      5.269          43.493         

Tanah Longsor 5.514          587          755          5.430          11.662    2.622      14.636    11.093    15.082       67.381         

Grand Total 3.228.695 51.536    95.458    2.095.263 581.068  50.461    236.255  210.077  2.450.072 8.998.885   
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 Dari data tabel 4 dapat dilihat bahwa korban terdampak kekeringan dan banjir dari tahun 2008-

2010 sangat dominan dari kejadian bencana lain sebesar 51,9% dari bencana banjir dan 46,7% dari 

bencana kekeringan, itu artinya bahwa masyarakat Provinsi Jawa Barat harus lebih siap dan siaga 

dalam menghadapi kejadian bencana banjir dan kekeringan. Dari data diatas dapat dilihat juga bahwa 

korban bencana di Provinsi Jawa Barat yang terbanyak di tahun 2010 sebesar 35,8% , tahun 2013 

sebesar 23,3% dan tahun 2018 sebesar 27,2% dari total korban benccana selama kurun waktu 2010 - 

2018 , dan yang terbanyak korban untuk tahun 2010 , yaitu bencana banjir dan tahun 2013 adalah 

bencana kekeringan serta  tahun 2018 bencana banjir dan kekeringan. 

Berdasarkan penjelasan dan data yang telah disampaikan diatas belum terlihat klasifikasi korban 

bencana terkait dengan gender , usia dan risiko sehingga diperlukan untuk melakukan suatu kajian 

mengenai data terpilah korban bencana agar dapat mengetahui secara lebih spesifik korban bencana 

yang dapat diklasifikasikan berdasarkan gender (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak No. 06 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan data gender dan anak) , usia dan 

risiko untuk lebih memudahkan dalam pengambilan keputusan dalam penekanan resiko bencana 

terhadap perempuan dan untuk mencegah serta menurunkan tingkat kematian korban bencana pada 

perempuan . Kajian ini juga dapat dijadikan rujukan untuk melakukan evaluasi bagi Kemnterian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam rangka Early Warning System 

pencegahan dan penanganan korban bencana secara terintegrasi terutama pada perempuan. 

 

Maksud dari kajian ini adalah untuk mengetahui, mengidentifikasi, mengklasifikasi dan 

menganalisis data terpilah korban bencana di Provinsi Jawa Barat dalam upaya penekanan resiko 

bencana terhadap perempuan dan pencegahan tingkat kematian perempuan akibat bencana. Tujuan 

yang ingin dicapai dari kajian ini adalah melakukan analisis mengenai : 

1. Data terpilah korban bencana berdasarkan klasifikasi gender, usia dan resiko. 

2. Data ini akan digunakan sebagai bahan acuan untuk Penekanan Resiko Bencana terhadap 

perempuan. 

3. Pencegahan tingkat resiko kematian perempuan akibat bencana. 

 

 

 

1.2. Maksud dan Tujuan 
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Ruang Lingkup dari Kajian Data Terpilah Korban Bencana adalah untuk mengidentifikasi dan 

mengklasifikasikan data terpilah  korban bencana  menurut gender, usia, dan resiko di Provinsi Jawa 

Barat khusunya di Kabupaten Garut dan melakukan analisis atas data tersebut. 

 

 

Kajian ini akan dilakukan secara one time cross sectional melalui pengumpulan data sekunder dan 

melakukan analisis data guna menjawab tujuan dari kajian ini. Kajian ini akan dilakukan dalam empat 

tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Tahap Pertama: Analisis data sekunder. 

1) Tahap ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder; 

2) Data sekunder berupa data tentang korban bencana di Jawa Barat dan laporan BNPB dan 

BPBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut terkait dengan data korban dan jenis 

bencana serta penanggulangan dan penanganan korban bencana. 

3) Data sekunder dikumpulkan dengan time series waktu dari tahun 2010 – 2018  untuk data 

target yang terkait dengan jenis bencana, jumlah korban bencana, waktu terjadi bencana 

dan korban terdampak akibat bencana. 

b. Tahap Kedua: Penyusunan parameter estimasi dari data korban bencana berdasarkan 

gender, usia dan resiko 

Dengan melakukan benchmark, seluruh parameter tentang jumlah korban bencana 

perempuan,  penangganan resiko  korban bencana perempuan yang  akan diidentifikasi dan 

dianalisis, sehingga dapat disimpulkan apakah penanganan resiko korban bencana telah 

berjalan efektif dan upaya pencegahan tingkat kematian perempuan terhadap bencana. 

c. Tahap Ketiga: Trend Kinerja Penyelenggaraan Penanggulangan dan penanganan korban 

bencana pada saat bencana dan pasca bencana. 

Dari data-data historis tersebut akan dilakukan analisis time-series untuk melihat banyaknya 

korban bencana setiap terjadi bencana  berdasarkan gender, usia dan resiko  serta melihat 

adanya peningkatan kinerja atau penurunan kinerja dari upaya penanggulangan, penanganan, 

dan penekanan jumlah resiko bencana dan tingkat kematian perempuan terhadap bencana. 

d. Tahap Keempat: Rekomendasi dan Usulan Perbaikan Kinerja. 

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan 

 

1.4. Metodologi Kajian 
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Hasil akhir dari studi ini adalah menyediakan data terpilah korban bencana berdasarkan 

gender khususnya perempuan,  dan data ini akan digunakan sebagai bahan acuan untuk 

penekanan resiko bencana terhadap perempuan serta upaya pencegahan tingkat kematian 

perempuan akibat bencana sebagai bahan masukan dan bahan acuan untuk Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 

Adapun analisis yang akan dilakukan pada kajian ini terdiri dari: 

1) Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan dari hasil data BNPB,  

BPBD Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Garut dan BPS Kabupaten Garut. Aktivitas analisis 

terdiri dari: pengelompokan dan pemisahan data yang sesuai dengan klasifikasinya; dan 

selanjutnya adalah analisis data untuk menjawab tujuan kajian. Analisis data dilakukan juga 

untuk mengkaji penentuan parameter dan simulasinya sehingga hasilnya dapat dipelajari dan 

ditafsirkan secara singkat dan penuh makna. 

2) Analisis Regulasi 

Analisis regulasi menyangkut peraturan-peraturan dari pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah yang berkaitan dengan pencegahan, penanganan  penanggulangan  korban bencana 

pada perempuan  . 

3) Analisis terhadap Pelaksanaan Operasional 

Aspek operasional akan dikaji terutama yang berhubungan dengan penekanan resiko bencana 

terhadap perempuan dan upaya pencegahan tingkat kematian perempuan akibat bencana. 

4) Analisis Penanganan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana 

Setiap terjadi bencana pasti akan menimbulkan korban bencana yang berdampat pada 

kematian, kerugian material, kerugian psikis, kehilangan anggota keluarga, kehilangan mata 

pencaharian dan pekerjaan, mengalami cacat phisik dan berbagai dampak lainnya.  

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab atas penanggulangan 

dan penanganan korban bencana baik pada saat bencana terjadi maupun pasca bencana. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan memiliki peran yg penting dalam ikut serta 

menangani korban bencana agar secara pribadi dan keluarga para korban bencana terutama 

perempuan agar dapat bangkit kembali dari kondisi apapupun setelah bencana terjadi 

sehingga diharapkan para korban bencana bisa berbenah diri untuk menata kembali 

kehidupannya menuju kemandirian dan peningkatann kesejahteraan hidupnya. Upaya yang 

dilakukan untuk dapat mengatasi semua permasalahan yang ditimbulkan atas korban bencana  

terutama perempuan harus dilakukan terintegrasi dengan semua stakeholder’s sehingga 
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proses recovery dan penanganan yang terintegrasi dan terstuktur dapat membuat korban 

bencana tersebut dapat membenahi kehidupannyanya menjadi lebih baik dari segi ekonomi, 

sosial dan tidak ada trauma atas bencana yang pernah dialami. 

 

 

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Kajian Data Terpilah Korban Bencana di Jawa Barat 

adalah: 

a. Data terpilah korban bencana  yang diklasifikasikan berdasarkan gender, usia, dan resiko; 

b. Parameter upaya pencegahan tingkat kematian perempuan akibat bencana; dan 

c. Proyeksi kemampuan untuk dapat menekan resiko bencana  terhadap perempuan. 

 

 

 

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah 60 hari kalender terhitung sejak surat perintah mulai kerja 

(SPMK) diterbitkan. 

Dalam kegiatan kajian penyusunan data terpilah korban bencana akan dilakukan : 

1. Laporan Pendahuluan 

2. Laporan Antara 

3. Laporan Akhir  

 

 

1.5. Output Kegiatan 

 

1.6. Waktu Pelaksanaan 
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Bencana merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap manusia,akan tetapi bencana dapat 

dipelajari dengan disiplin ilmu yang sesuai dengan konteks bencana. Dengan banyaknya bencana 

yang terjadi dalam hal ini banyak menimbulkan korban khususnya wanita dan anak sehingga 

pemerintah harus turut serta dalam melindungi masyarakatnya khususnya untuk para kaum wanita dan 

anak dari berbagai bencana yang terjadi. Peran serta pemerintah ditunjukan dengan berbagai 

kebijakan terkait dengan penanggulangan dan penanganan bencana. Dalam bab ini akan dipaparkan 

mengenai Teori Gender dan kebencanaan serta  analisis kebijakan penanggulangan bencana seperti 

sebagai berikut : 

 

 

Gender berasal dari bahasa latin “genus”, berarti tipe atau jenis. Gender merupakan ciri-ciri 

peran dan tanggung jawab yang dibebankan pada perempuan dan laki-laki, yang ditentukan secara 

sosial dan bukan berasal dari pemberian Tuhan atau kodrat. Konsep gender adalah hasil konstruksi 

sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan 

dipertukarkan menurut waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis 

kelamin lainnya. 

 Konsep gender juga termasuk karakteristik atau ciri-ciri laki-laki dan perempuan yang diciptakan 

oleh keluarga dan atau masyarakat, yang dipengaruhi oleh budaya dan interpretasi agama. Misalnya, 

secara umum, pekerjaan memasak, mengurus anak, mencuci selalu disebutkan hanya sebagai 

pekerjaan perempuan. Pandangan seperti ini merupakan ciptaan masyarakat dari budaya tertentu, 

padahal pekerjaan tersebut dapat juga dipertukarkan dengan laki-laki atau dapat dikerjakan oleh laki-

laki. Namun pandangan ini bisa saja berbeda dari satu budaya dengan budaya yang lain.  Karakteristik 

atau ciri-ciri ini menciptakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut pembedaan 

gender. Ini sering mengakibatkan peran sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Peran ini 

BAB II 

2.1. Teori Gender 
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dipelajari dan berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari suatu tempat ke tempat lain. Peran sosial 

atau yang sering disebut peran gender ini berpengaruh terhadap pola relasi kuasa antara perempuan 

dan laki-laki yang sering disebut sebagai relasi gender. 

Konsep gender ini sering disamakan dengan konseps seks atau jenis kelamin. Gender dan seks 

dapat diibaratkan sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara 

mengenai gender tidak terlepas dari jenis kelamin. Namun kedua konsep ini sangat berbeda makna 

dan pengertiannya. Konsep jenis kelamin adalah kenyataan secara biologis yang membedakan antara 

manusia dimana lebih diidentikkan dengan perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan. Perbedaan 

Gender dan jenis kelamin dapat dilihat pada uraian sebagai berikut : 

 

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah 

bentukan masyarakat melalui konstruksi sosial budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang 

berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan 

kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial 

Gender

•Menyangkut pembedaan peran, fungsi, 
dan tanggungjawab laki-laki dan 
perempuan sebagai hasil kesepakatan 
atau hasil bentukan masyaraka

•Peran sosial dapat berubah:Peran istri 
sebagai ibu rumah tangga dapat berubah 
menjadi pencari nafkah, disamping 
menjadi istri juga

•Peran sosial dapat dipertukarkan:Untuk 
saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak 
memiliki pekerjaan sehingga tinggal di 
rumah mengurus rumah tangga, 
sementara istri bertukar peran untuk 
bekerja mencari nafkah bahkan sampai 
ke luar negeri.

•Peran sosial bergantung pada masa dan 
keadaan

•Peran sosial bergantung pada budaya 
masyarakat tertentu.

•Peran sosial berbeda antara satu 
kelas/strata sosial dengan strata lainnya

•Peran sosial bukan kodrat Tuhan tetapi 
buatan manusia

Jenis kelamin

•Menyangkut perbedaan organ biologis 
laki-laki dan perempuan, khususnya pada 
bagian-bagian alat reproduksi.

•Peran reproduksi tidak dapat 
berubah:Sekali menjadi perempuan dan 
mempunyai rahim, maka selamanya akan 
menjadi perempuan dan sebaliknya.

•Peran reproduksi tidak dapat 
dipertukarkan: tidak mungkin laki-laki 
melahirkan dan perempuan membuahi.

•Peran reproduksi kesehatan berlaku 
sepanjang masa

•Peran reproduksi kesehatan berlaku di 
mana saja.

•Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi 
semua kelas/strata sosial

•Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau 
kodrat.
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menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas 

borjuis, dan perempuan sebagai proletar. 

Perjuangan untuk permasamaan hak ini dipelopori oleh kaum feminis internasional yang 

cenderung mengejar kesamaan (sameness) dengan konsep 50:50 (fifty-fifty), konsep yang kemudian 

dikenal dengan istilah perfect equality (kesamaan sempurna) secara kuantitas. Perjuangan tersebut 

sulit dicapai karena berbagai hambatan baik dari nilai agama maupun budaya. Berangkat dari 

kenyataan tersebut, para feminis berjuang dengan menggunakan pendekatan sosial konflik, yaitu 

konsep yang diilhami Karl Marc (1818-1883) dan Machiavvelli (1469-1527) dilanjutkan oleh David 

Lockwood (1957) dengan tetap menerapkan konsep dialektika. 

Karena itu aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat 

sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (egalitarian). Paham sosial konflik 

memperjuangkan kesamaan proporsional (perfect equality) dalam segala aktivitas masyarakat seperti 

di DPR, Militer, Manajer, Menteri, Gubernur, Pilot, dan pimpinan partai politik. 

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrati, sehingga harus 

diterima apa adanya. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua 

jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, 

tetapi ada tugas yang memang berbeda dan tidak dapat dipertukarkan secara kodrat alamiahnya. 

Dalam proses pengembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadapa beberapa kelemahan 

teori nurture di atas. Lalu beralih ke teori natura. Pendekatan nurture dirasa tidak menciptakan 

kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan bermasyarakat. 

Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (instinct). 

Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan karena manusia memerlukan 

kemitraan dan kerjasama secara strukturaal dan fungsional . Manusia baik perempuan maupun laki-laki 

memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada 

pembagian tugas (division labor) begitupula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan antara 

suami istri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi ibu rumah tangga. Dalam 

organisasi sosial juga dikenal ada pimpinan dan ada bawahan (anggota) yang masing-masing 

mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dlam mencapai tugas, fungsi dan kewajiban 

yang berbeda dalam mencapai tujuan. 
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Talcott Parson (1902-1979) berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang 

memberikan perbedaan peran suami dan istri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu 

sama lain. Karena itu peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam 

pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian 

peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui Pola 

Pendidikan dan pengsuhan anak dalam keluarga. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional 

yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesempatan 

(komitmen) dalam kehidupan masyarakat. 

Teori Equilibrium: Teori keseimbangan (Equilibrium) menekankan pada konsep kemitraan dan 

keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak 

mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerjasama dalam 

kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk 

mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar 

diperhitungkan kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara 

kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling 

melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney dalam Lips, Hilary M. (1993).  menyebutkan bahwa 

keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada 

hakekatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi 

dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna 

membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihansekaligus kekurangan, 

kekuatan sekaligus kelemahan yang perrlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang 

setara. 

Teori Struktural-Fungsional. Teori ini muncul di tahun 30-an sebagai kritik terhadap teori 

evolusi. Teori ini mengemukakan tentang bagaimana memandang masyarakat sebagai sebuah sistim 

yang saling berkaitan. Teori ini mengkui adanya keanekaragaman dalam kehidupan sosial. Dalam 

kondisi seperti itu, dibuatlah suatu sistim yang dilandaskan pada konsensus nilai-nilai agar terjasi 

adanya interrelasi yang demi sesuatu yang dinamakan harmoni, stabilitas dan keseimbangan 

(equilibrium). Sistem ini mensyaratkan aktor dalam jumlah memadai, sehingga fungsi dan  struktur 

sesorang dalam sistim menentukan tercapainya stabilitas atau harmoni tersebur. Ini berlaku untuk 

sistim sosial: agama, pendidikan, struktur politik, sampai rumah tangga, dalam hal ini termasuk 

mengenai gender. Sosialisasi fungsi struktur tersebut dilakukan dengan institusionalisasi, melalui 

norma-norma yang disosialisasikan. 
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2.1.1. Ketidak Adilan Dan Diskriminasi Gender 

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau 

tidak adil akibat dari sistem struktur sosial dimana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari 

sistem tersebut.  Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang 

ditanamkan sepanjang peradapan manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa 

perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender 

dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu 

berdampak pula terhadap laki-laki. Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan gender akibat diskriminasi 

gender itu mencakup: 

1. Marjinalisasi atau Peminggiran  

Proses marjinalisasi atau pemiskinan yang merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat 

maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihan/ pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. 

Contoh-contoh marjinalisasi: 

 Banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang atau kepala bagian 

dalam posisi birokrat. Begitu pula politisi perempuan kurang mendapat porsi dan pengkuan 

yang sama dibandingkan dengan politisi laki-laki. 

 peluang untuk menjadi pimpinan dilingkungan TNI (jenderal) lebih banyak diberikan kepada 

laki-laki daripada perempuan. 

 Sebaaliknya banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki seperti industri 

garmen dan industri rokok karena anggapan bahwa mereka kurang teliti melakukan pekerjaan 

yang memerlukan kecermatan dan kesabaran. 

2. Subordinasi 

 Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa satu jenis kelamin dianggap lebih penting 

atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis kelamin yang merasa 

dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi 

tenaganya. 

 sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran permepuan 

lebih rendah daripada laki-laki. Banyak kasus dalam tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam 

aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan pada tatanan sub-ordinat. 
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Contoh-contoh sub-ordinasi 

1) Banyak  pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti “guru taman kanak-

kanak’.’sekretaris”, atau “perawat’,  yang dinilai lebih rendah dibanding dengan pekerjaan laki-

laki seperti direktur, dosen diperguruan tinggi, dokter, dan tentara. Hal tersebut berpengaruh 

pada pembedaan gaji yang diterima oleh perempuan. 

2) Perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik dibanding pertanian dan industri 

serta bidang tenaga kerja yang lebih banyak dimiliki oleh laki-laki. 

3) Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula dikerjakan secara 

manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang pada umumnya dikerjakan oleh tenaga 

laki-laki. 

4) Apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak bepergian keluar 

negeri, ia harus mendapat izin dari suami. Tetapi apabila suami yang akan pergi ia bisa 

mengambil keputusan sendiri tanpa harus mendapat izin dari istri. Kondisi semacam itu telah 

menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting sehingga jika karena 

kemampuannya ia bisa menempati posisi penting sebagai pimpinan, bawahannya yang 

berjenis laki-laki seringkali merasa tertekan. 

5) Sebagai seorang laki-laki menjadi bawahan seorang perempuan, maka pola pikir seorang laki-

laki masih memandang bos perempuan tadi sebagai mahluk lemah dan lebih rendah. Sehingga 

laki bawahan merasa “kurang laki-laki”. Inilah bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh 

perempuan namun yang dampaknya mengenai laki-laki. 

3. Pandangan Stereotipe 

 Stereotipe adalah suatu pelabelan yang sering kali bersifat negatif secara umum terhadap 

salah satu jenis kelamin tertentu. 

 Stereotipe selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang bersumber dari pandangan 

gender. 

Contoh-contoh Stereotipe 

 Tugas dan fungsi serta  peran perempuan hanya melaksanakan pekerjaan yang berkaitan 

dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik. 

 Label kaum perempuan  sebagai” ibu rumah tangga” sangat merugikan mereka jika hendak 

aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, bisnis maupun birokrasi. 
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 Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (a main breadwinner) mengakibatkan 

apa saja yang dihasilkan oleh perempuan dianggap sambilan saja (a secondary 

breadwinner)sehingga kurang dihargai.u kegiatan di masyarakat bahkan ditingkat 

pemerintahan dan negara hanyalah merupakan ”perpanjangan” dari peran domestiknya. 

Misalnya karena perempuan dianggap pandai merayu maka ia dianggap lebih pas bekerja 

dibagian penjualan. 

 Apabila laki-laki marah, maka dianggap tegas tetapi apabila perempuan marah atau 

tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat menahan diri. Standar penilaian terhadap 

perempuan dan laki-laki berbeda namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan 

perempuan. 

4. Kekerasan 

 Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologi 

seseorang. Oleh kaena itu kekerasan tidak hanya menyangkut serangan fisik saja seperti 

perkosaan, pemukulan, dan penyiksaan, tetepi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan 

seksual, ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang 

mengalaminya akan merasa terusik batinnya. 

 Pelaku kekerasaan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. Ada yang bersifat 

individual seperti di dalam rumah tangga sendiri maupun ditempat umum  dan juga di dalam 

masyarakat dan negara. 

 Berbagai kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat  dari perbedaan peran gender 

yang tidak seimbang. 

Contoh-contoh kekerasan(fisik  maupun mental psikologis) 

 Istri menghina / mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami. 

 Perempuan dan anak-anak dijadikan sandera dalam suatu konflik sosial /ethnis atau antar 

negara. 

 Istri tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah. 

 Istri tidak boleh mengikuti segala macam pelatihan dan kesempatan –kesempatan 

meningkatkan SDMnya. 

 Istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial diluar rumah. 

 Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara ketat. 

 Orang tua  memukul dan mengahajar anaknya. 
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5. Beban Ganda Bagi Perempuan 

 Beban ganda adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan berbagai jenis 

kegiatan sehari-hari. 

 Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah suatu bentu diskriminasi dan 

ketidakadilan gender. Dalam suatu rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan 

dilakukan oleh laki-laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. 

 Beban ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya sebagai bentuk pengabdian dan 

pengornbanan yang mulia yang nanti di akherat mendapatkan balasan yang setimpal. Namun 

demikian harus ada suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan yang tanpa batas 

berarti menjurus kepada ketidakadilan. 

Contoh-contoh beban kerja 

 Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam 

rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja dilura rumah, selain bekerja diwilayah 

publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik. Dengan demikian 

perempuan melakukan beban ganda yang memberatkan (double burden). 

 Seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan makanan dan 

menyediakannya diatas meja, kemudian merapikan kembali  sampai mencuci piring-piring 

yang kotor. 

 Seorang bapak dan anak laki-laki setelah selesai makan, mereka akan meninggalkan meja 

makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat piring kotor yang mereka pakai. Apabila 

yang mencuci isteri, walaupun ia bekerja mencari nafkah keluarga ia tetap menjalankan tugas 

pelayanan yang dianggap sebagai kewajibannya. 

2.1.2. Peran Perempuan Dalam Mengurangi Risiko Bencana 

Perempuan memiliki peran strategis dalam menghadapi bencana agar resiko yang ditimbulkan akibat 

bencana dapat ditekan melalui upaya meningkatkan peran perempuan dalam mitigasi bencana. Untuk 

meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengurangi risiko bencana dapat dilakukan melalui 

peningkatan : 

1. Kesadaran perempuan dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya 
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2. Pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki 

perempuan 

3. Kemampuan untuk menilai risiko yang dihadapi perempuan sebagai individu, anggota keluarga 

dan masyarakat 

4. Kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang 

dimiliki baik melalui peningkatan kapasitas dan mengurangi kerentanan 

5. Kemampuan perempuan untuk memantau, mengevaluasi dan menjamin keberlangsungan 

upaya pengurangan risiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi atau dicegah 

 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan pada saat ini sangat berkembang pesat, sesuatu hal yang 

sering dianggap tabu ternyata dapat dipelajari sehingga menghasilkan teori-teori yang membantu 

masyarakat untuk berfikir secara logis. Sering terjadinya bencana ditengah masyarakat tentunya 

memberikan efek kerugian yang besar bagi masyarakat, dengan adanya ilmu pengetahuan terkait 

bencana pada saat ini sangat membantu masyarakat untuk lebih siap siaga dan mengantisipasi 

terjadinya bencana sehingga masyarakat dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang sangat besar. 

Dalam sub bab berikut akan dipaparkan terkait teori kebencanaan yang meliputi jenis bencana,tipologi 

bencana dan identifikasi jenis-jenis bencana yang terjadi. Pemaparan tersebut dapat dilihat sebagai 

berikut :   

2.2.1. Bencana Longsor  

Ada beberapa istilah yang dikenal untuk menyebut ”longsoran” yaitu :  gerak tanah (mass 

wasting), longsor tanah/ longsor lahan, tanah longsor,  slides, sliding, dan slipping. Diktat kuliah 

Geomorfologi yang diterbitkan  oleh UPN Veteran Yogyakarta tahun 1991 menjelaskan gerakan tanah 

adalah  suatu produk dari proses gangguan keseimbangan lereng yang mengakibatkan  bergeraknya 

massa tanah dan batuan setempat/daerah yang lebih rendah.  Menurut Sitorus (2006) dalam Effendi 

(2008:5), longsor (landslide)  merupakan suatu bentuk erosi yang pengangkutan atau pemindahan 

tanahnya  terjadi pada suatu saat yang relatif pendek dalam volume (jumlah) yang  sangat besar. 

Berbeda halnya dengan bentuk-bentuk erosi lainnya (erosi  lembar, erosi alur, erosi parit) pada longsor 

pengangkutan tanah terjadi  sekaligus dalam periode yang sangat pendek. 

2.2. Teori Kebencanaan 
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Pengertian tentang istilah longsor diatas memiliki satu kesamaan yaitu  pergerakan massa tanah dalam 

jumlah yang besar. Pergerakan massa  merupakan bentuk pencarian keseimbangan alam. Secara 

umum pergerakan  massa tidak hanya terjadi pada tanah saja tetapi juga dapat terjadi pada batuan  

ataupun es. Longsoran massa sebenarnya bukanlah suatu bencana alam  karena kejadiaanya 

merupakan proses alami dalam mencari keseimbangan  alam, tetapi longsoran massa tersebut akan 

menjadi sebuah bencana ketika  menimbulkan berbagai kerugian bagi manusia.  

2.2.1.1. Faktor Penyebab Terjadinya Longsor  

Kejadian longsor merupakan salah satu fenomena alam untuk mencari  keseimbangan alam. 

Fenomena ini dapat dapat disebabkan oleh berbagai  faktor baik alam maupun kegiatan manusia. 

Berikut ini adalah faktor-faktor  yang dapat menyebabkan terjadinya longsor, yaitu:  

1. Iklim (Curah Hujan)  

Penyebab terjadinya longsor dari faktor iklim adalah curah hujan.  Besarnya curah hujan, 

intensitas dan distribusi hujan menentukan kekuatan  despersi hujan terhadap tanah, jumlah 

dan kecepatan aliran permukaan dan  kerusakan longsor (Barus, 1999 di dalam Jurnal, 

2006:78). Air permukaan  yang membuat tanah menjadi basah dan jenuh akan sangat rawan 

terhadap longsor. Hujan yang tidak terlalu lebat, tetapi berjalan berkepanjangan  lebih dari 1 

atau 2 hari, akan berpeluang untuk menimbulkan tanah longsor  (Soedrajat, 2007 di dalam 

Effendi, 2008:19). Selanjutnya, hujan dengan  curahan dan intensitas tinggi, misalnya 50 mm 

yang berlangsung lama (>6 jam) berpotensi menyebabkan longsor, karena pada kondisi 

tersebut dapat  terjadi penjenuhan tanah oleh air yang meningkatkan massa tanah (Litbang 

Departemen Pertanian, 2006 di dalam Effendi, 2008:19).  Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum (PMPU) no.22/PRT/M/2007  dijelaskan pengaruh curah hujan dalam stabilitas lereng. 

Curah hujan mempunyai pengaruh atau bobot sebesar 15% dalam terjadinya longsoran.  

Curah hujan mempunyai intensitas pengaruh yang besar/tinggi pada  longsor apabila curah 

hujan rata-rata sebesar 2500 mm/tahun atau >70  mm/jam tetapi berlangsung terus menerus 

selama lebih dari 2 jam hingga  beberapa hari. Curah hujan mempunyai intensitas pengaruh 

sedang apabila curah hujan berkisar antara 30-70 mm/jam berlangsung tidak lebih dari 2  jam 

dan hujan tidak setiap hari atau curah hujan rata-rata tahunan antara  1000-2500 mm/tahun. 

Curah hujan mempunyai intensitas pengaruh yang  rendah apabila curah hujan rata-rata 

<1000 mm/tahun atau curah hujan <30mm/jam dan berlangsung tidak lebih dari 1 jam dan 

hujan tidak terjadi  setiap hari. 
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2. Topografi  

Indikator faktor topografi dalam longsor adalah lereng atau  kemiringan lereng. Lereng atau 

kemiringan lereng adalah salah satu faktor  pemicu terjadinya erosi dan longsor di lahan 

pegunungan. Peluang  terjadinya erosi dan longsor makin besar dengan makin curamnya 

lereng.  Kemiringan dan panjang lereng adalah dua unsur topografi yang paling  berpengaruh 

besar terhadap terjadinya longsor. Unsur lain yang  berpengaruh adalah konfigurasi, 

keseragaman dan arah lereng. Makin  curam lereng, makin besar kemungkinan gerakan 

tanah dari atas ke bawah  lereng (Barus,1999 di dalam Jurnal, 2006:79). Kelerengan menjadi 

faktor yang sangat penting dalam proses  terjadinya tanah longsor. Pembagian zona 

kerentanan sangat terkaitdengan kondisi kemiringan lereng. Kondisi kemiringan lereng lebih 

15º  perlu mendapat perhatian terhadap kemungkinan bencana tanah longsor  dan tentunya 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang  mendukung. Pada dasarnya sebagian 

besar wilayah di Indonesia  merupakan daerah perbukitan atau pegunungan yang 

membentuk lahan  miring. Namun tidak selalu lereng atau lahan yang miring berbakat atau  

berpotensi longsor. Potensi terjadinya gerakan pada lereng juga tergantung  pada kondisi 

batuan dan tanah penyusun lerengnya, struktur geologi, curah  hujan, vegetasi penutup, dan 

penggunaan lahan pada lereng tersebut  (Karnawati, 2001 di dalam Effendi, 2008:13).  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PMPU) No.22/PRT/M/2007  dijelaskan lereng atau 

tebing yang terjal akan memperbesar gaya  pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena 

pengikisan air sungai, mata air, air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang 

menyebabkan  longsor adalah apabila ujung lerengnya terjal dan bidang 

longsorannyamendatar. Kemiringan lereng mempunyai bobot yang sangat tinggi dalam  

kerawanan longsor yaitu sebesar 30%. Secara umum tingkat kemiringan  lereng yang 

mencapai 40% atau lebih memiliki sensitivitas tingkat  kerawanan yang tinggi, kemiringan 

lereng yang berkisar antara 21-40%  memimiliki sensitivitas tingkat kerawanan sedang dan 

kemiringan lereng dengan tingkat kerawanan rendah adalah 0-20%.  

3. Geologi (Batuan)  

Struktur geologi dalam lereng sangat menentukan kelakuan lereng.  Sebagai contoh 

rangkaian, tebal dan letak bidang dasar batuan  berpengaruh secara langsung terhadap 

potensi kestabilan. Ketidakmenerusan (discontinuoity) seperti patahan, lipatan dan kekar  

harus dipelajari dengan cermat. Dalam memprediksi stabilitas lereng  secara akurat, penting 

untuk memperhatikan urutan bidang lemah dan  kuat, permukaan runtuhan yang telah lalu, 

zona patahan dan pengaruh  hidrogeologi (Hardiyatmo, 2006:121). Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum (PMPU) no.22/PRT/M/2007  dijelaskan batuan endapan gunung api dan 
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batuan sediment berukuran  pasir dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya 

kurang  kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami proses  pelapukan 

dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila terdapat pada lereng yang terjal. Faktor 

batuan dalam terjadinya longsoran memiliki  bobot 20%. Kriteria batuan yang memiliki 

sensitivitas tingkat kerawanan longsor tinggi adalah batuan penyusun lereng yang terlihat 

banyak struktur  retakan. Sensitivitas tingkat kerawanan longsor sedang adalah batuan  

penyusun lereng yang terlihat terdapat retakan tetapi lapisan batuan tidak  miring ke arah luar 

lereng, sedangkan kriteria sensitivitas tingkat  kerawanan longsor rendah berupa lereng yang 

tersusun oleh batuan dan  tanah namun ada srtuktur retakan/kekar pada batuan.  

4. Vegetasi  

Faktor vegetasi berpengaruh terhadap longsor melalui pengaruh  akar dan kegiatan-kegiatan 

biologi yang berhubungan dengan  pertumbuhan vegetatif dan pengaruhnya terhadap 

stabilitas struktur dan porositas tanah, dan transpirasi yang mengakibatkan kandungan air 

tanah  berkurang. Suatu vegetasi penutup tanah yang baik seperti rumput yang  tebal atau 

rimba yang lebat akan menghilangkan pengaruh hujan dan  topografi terhadap longsor. Akan 

tetapi, kebutuhan manusia akan pangan,  sandang dan permukiman membuat semua tanah 

tidak dapat dibiarkan  tertutup oleh hutan dan padang rumput. (Arsyad, 1989). Pengaruh 

vegetasi adalah pada penambahan beban lereng,  menambah tekanan geser, gaya 

mendorong atau gaya menahan. Beban  tanaman/vegetasi tersebut menambah kemantapan 

lereng pada sudutlereng sekitar 34° atau kurang, sedang untuk sudut yang lebih besar maka  

beban tanaman akan dapat mengganggu kestabilan lereng. Sistem  perakaran dari tanaman 

dapat menambah kohesi yang akan menghambat  terjadinya longsor. Vegetasi memodifikasi 

kandungan air dalam tanah  dengan menurunkan muka air tanah akibat adanya 

evapotranspirasi,  sehingga dapat menunda tingkat kejenuhan air tanah. Dengan demikian  

akan menambah kemantapan lereng.  Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata 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. (Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum no.22/PRT/M/2007).  

5. Kondisi tanah  

Jenis tanah sangat menentukan terhadap potensi erosi dan longsor.  Tanah yang gembur 

karena mudah melalukan air masuk ke dalam  penampang tanah akan lebih berpotensi 
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longsor dibandingkan dengan tanah yang padat (massive) seperti tanah bertekstur liat (clay). 

Hal ini  dapat terlihat juga dari kepekaan erosi tanah. Nilai kepekaan erosi tanah (K) 

menunjukkan mudah tidaknya tanah mengalami erosi, ditentukan oleh berbagai sifat fisik dan 

kimia tanah. Makin kecil nilai K makin tidak peka  suatu tanah terhadap erosi. (Sitorus, 2006 

di dalam Efendi, 2008:17). Dalam hal kekritisan stabilisasi lereng menurut Saptohartono 

(2007) di dalam Efendi (2008:17) pada intensitas hujan yang sama (127,4 mm/jam), tekstur 

tanah pasir cenderung lebih cepat mencapai kondisi kritis  sekitar 0,023 jam, dibandingkan 

tekstur tanah lempung, 0,03 jam dan tanah  liat sekitar 0,08 jam setelah terjadi hujan.  

6. Hidrologi  

Indikator dari kondisi hidrologi adalah tata air lereng atau mata air.  Mata air (spring) adalah 

pelepasan air tanah yang tampak di permukaan.  Mata air dapat terjadi oleh gaya-gaya yang 

bekerja secara gravitasi atau non gravitasi (Hardiyamo, 2006:154). Ada atau tidaknya mata 

air ini akan  berpengaruh pada tekanan kapiler yang dapat timbul karena adanya tarikan  

lapisan tipis di permukaan air. Kejadian ini disebabkan oleh adanya  pertemuan antara dua 

jenis meterial yang berbeda sifat. Pengaruh tekanan kapiler pada tanah adalah menambah 

tegangan efektif. Jika tekanan kapiler  membesar, maka tegangan kontak di antara partikel 

juga membesar. Akibatnya, ketahanan tanah terhadap gaya geser atau kuat geser tanah 

menjadi bertambah (Hardiyatmo, 2006:133).   

7. Pengelolaan lahan  

Faktor manusia yang paling menentukan apakah tanah yang diusahakannya akan rusak dan 

tidak produktif atau menjadi baik dan  produktif secara lestari. Perubahan-perubahan yang 

dilakukan oleh manusia terhadap penggunaan lahan tentu akan berdampak pada longsor dan 

lingkungannya (Kartasapoetro, 2006:80). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PMPU) 

no.22/PRT/M/2007,  faktor manusia yang berkaitan dengan penggunaan lahan terdapat lima  

indikator yaitu berkaitan dengan pembangunan konstruksi (bobot 20%), pencetakan kolam 

(seperti areal persawahan) (bobot 10%), pola tanam (bobot 10%), drainase (bobot 10%), 

serta pemotongan dan penggalian lereng (bobot 20%). Pemanfaatan lahan untuk 

pembangunan konstruksi khususnya di atas lereng yang terjal memiliki sensitivitas tingkat 

kerawanan yang tinggi apabila dilakukan pembangunan konstruksi dan beban yang terlalu 

besar dan melampaui daya dukung. Sensitivitas tingkat kerawanan longsor  sedang apabila 

dilakukan pembangunan konstruksi dan beban yang masih  sedikit, tetapi belum melampaui 

daya dukung dan sensitivitas tingkat  kerawanan rendah apabila dilakukan pembangunan 

konstruksi beban yang masih sedikit dan belum melampaui daya dukung tanah, atau tidak 

ada pembangunan konstruksi. Bangunan dengan beban yang besar seperti berlantai dua 
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atau lebih dengan material bangunan berupa beton yang berada pada lereng bertanah 

lempung sangat rawan terhadap longsor karena tanah yang berada di bawahnya sangat 

rentan terhadap perubahan. Pencetakan kolam juga termasuk salah satu dalam pemanfaatan 

lahan oleh manusia. Di dalam indikator pencetakan kolam, kriteria sensitivitas kerawanan 

longsor tinggi apabila dilakukan pencetakan kolam yang dapat mengakibtkan merembesnya 

air kolam ke lereng, sensitivitas rendah apabila terdapat pencetakan kolam tetapi ada 

perembasan air kolam ke dalam lereng dengan intensitas yang kecil, serta sensitivitas rendah 

apabila sama sekali tidak dilakukan pencetakan kolam  pada lereng. Indikator penggalian dan 

pemotongan lereng memiliki bobot indikator sebesar 20%. Indikator ini memiliki sensitivitas 

kerawanan yang tinggi apabila intensitas penggalian/pemotongan lereng tinggi tanpa 

memperhatikan struktur perlapisan tanah/batuan pada lereng dan tanpa perhitungan analisis 

kestabilan lereng, sebsitivitas sedang apabila intensitas penggalian/pemotongan lereng 

rendah, serta memperhatikan  srtuktur perlapisan tanah/batuan pada lereng dan perhitungan 

analisis  kestabilan lereng dan sensitivitas rendah apabila tidak melakukan  penggalian atau 

pemotongan lereng. Drainase atau saluran irigasi merupakan salah satu faktor yang  dapat 

menentukan terjadinya longsor. Sistem drainase dapat berupa drainase buatan ataupun 

sungai-sungai baik kecil maupun besar yang ada pada daerah tertentu. Sistem drainase yang 

layak akan dapat mencegah terlalu lamanya tanah tergenang air secara berlebihan 

(Kartasapoetra, 2005:30).   

 

2.2.1.2. Usaha Mitigasi Bencana Tanah Longsor 

Usaha mitigasi tentang tanah longsor diperlukan untuk meminimalisir potensi terjadinya tanah 

longsor yang dapat menimbulkan  kerugian. Tahapan dalam usaha mitigasi ini adalah: 

1. Pemetaan: menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan  bencana alam geologi 

pada suatu wilayah.  

2. Penyelidikan: melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi  bencana sehingga dapat 

diketahui penyebab dan cara penanggulangannya.  

3. Pemeriksaan: mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana  sehingga dapat 

digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan 

wilayah.  

4. Pemantauan: pemamtauan dilakukan di daerah rawan bencana. Pada daerah strategis 

secara ekonomi dan jasa agar diketahui secara dini tingkat bahaya oleh pengguna dan 

masyarakat yang bertempat tinggal  pada daerah tersebut.  
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5. Sosialisasi: memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang  bencana alam tanah 

longsor dan akibat yang ditimbulkan.  

 

2.1.1.3. Tipologi Kawasan Rawan Bencana Longsor berdasarkan Penetapan  

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PMPU) no.22/PRT/M/2007  menetapkan kawasan rawan 

bencana longsor dibedakan atas zona-zona  berdasarkan karakter dan kondisi fisik alaminya sehingga 

pada setiap zona akan berbeda dalam penentuan struktur ruang dan pola ruangnya serta jenis dan 

intensitas kegiatan yang dibolehkan, dibolehkan dengan persyaratan, atau yang dilarangnya. Zona 

berpotensi longsor adalah daerah/kawasan yang rawan terhadap bencana longsor dengan kondisi 

terrain dan kondisi geologi yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik yang bersifat alami maupun  

aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah, sehingga berpotensi terjadinya longsor. Zonasi 

dibedakan berdasarkan kemiringan lerengnya yaitu sebagai berikut:  

1) Zona A : daerah dengan kemiringan lereng > 40% (>21) 

2) Zona B : daerah dengan kemiringan lereng 21- 40% (11-21) 

3) Zona C : daerah dengan kemiringan lereng 0-20% (0-10) 

 

2.2.2. Bencana Gemba Bumi 

Bencana alam geologi merupakan kejadian alam ekstrim yang diakibatkan oleh berbagai 

fenomena geologi dan geofisika. Aktivitas tektonik di permukaan bumi dapat menjadi salah satu 

penyebabnya, demikian halnya dengan aktivitas vulkanik di bawah permukaan bumi yang juga 

mungkin sampai di permukaan. Pemahaman mengenai mitigasi bencana alam geologi dan mitigasi 

hazard menjadi menarik dan mendesak untuk diteliti mengingat dampak yang ditimbulkan bencana 

tersebut dewasa ini. Kerugian jiwa, material, dan budaya merupakan aspek utama yang berisiko 

menanggung dampak bencana. Kesadaran tentang potensi bencana di Indonesia dan fakta ilmiah di 

sekitar bencana yang menimpa negara ini menjadi alasan utama perlunya dilakukan usaha-usaha 

ilmiah untuk mengatasinya. Peran aktif semua pihak yang terkait merupakan sikap terbaik yang 

diperlukan untuk menanggulangi masalah bencana. Gempa bumi adalah salah satu dari banyak 

bahaya alam yang paling merusak, gempa-gempa tersebut bisa terjadi setiap saat di sepanjang tahun, 

dengan dampak yang tiba-tiba dan hanya memberikan peringatan sedikit waktu saja. Gempa dapat 

menghancurkan bangunan-bangunan dalam waktu yang sebentar saja, membunuh atau melukai 

penduduk. Gempa tidak hanya merusak kota-kota secara menyeluruh tetapi juga bisa mengacaukan 

pemerintahan, ekonomi dan struktur sosial dari satu negara,  UNDP . 
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2.2.2.1. Risiko Bencana Gemba Bumi 

Menurut Bakornas PB dalam Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di 

Daerah, memberikan pengertian mengenai risiko adalah kemungkinan timbulnya kerugian pada suatu 

wilayah dan kurun waktu tertentu yang timbul karena suatu bahaya menjadi bencana. Risiko dapat 

berupa kematian, luka, sakit, hilang, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 

kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.  

Risiko bencana adalah interaksi antar kerentanan daerah dengan ancaman bahaya (hazard) 

yang ada. Ancaman bahaya, khususnya bahaya alam bersifat tetap karena bagian dari dinamika 

proses alami pembangunan atau pembentukan roman muka bumi baik dari tenaga internal maupun 

eksternal, sedangkan tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam 

menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat. Menurut Bakornas PBP dalam Buku Panduan 

Pengealan Karakteristik Bencana, risiko dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Kemampuan

anKerenBahaya
siko

tan
Re


  atau dapat ditulis dengan : Risiko = Bahaya x Kerentanan x ketidak 

mampuan . Hubungan antara ketiga variabel tersebut dapat digambarkan sebagai berikut (seperti yang 

terlihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Risiko dan hubungan antar variabel  

2.2.2.2. Penetapan Faktor Risiko Gempa Bumi  

Faktor-faktor risiko bencana gempa bumi yang digunakan dalam studi ini, terdiri dari faktor 

bahaya, kerentanan dan ketahanan. Adapun penetapan sub faktor dan indikator dari faktor risiko 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

RISIKO 

Ancaman Bahaya 

Ketidakmampuan Kerentanan 
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Gambar 2.2 Faktor Risiko dan indikator Bencana Gemba bumi 

1. Analisis Faktor Bahaya 

Tingkat bahaya gempa bumi ditentukan oleh 2 (dua) sub faktor yaitu bahaya goncangan (bahaya 

langsung) dan tsunami (bahaya ikutan) seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. Untuk 

itu, guna mendapatkan tingkat bahaya gempa bumi ini diperoleh melalui overlay basis data kedua sub 

faktor tersebut, yang mana prosesnya dapat dilihat pada Gambar 2.3.  

 

Gambar 2.3 Proses Analisis Faktor Bahaya  
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2. Analisis Faktor Kerentanan 

Tingkat kerentanan ditentukan oleh 3 (tiga) sub faktor yaitu kerentanan fisik, sosial 

kependudukan dan ekonomi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk itu, guna mendapatkan 

tingkat kerentanan ini diperoleh melalui overlay basis data ketiga sub faktor tersebut, yang mana 

prosesnya dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.  

 

Gambar 2.4 Analisis Faktor Kerentanan 

3. Analisis Faktor Ketahanan 

Tingkat ketahanan ditentukan oleh 3 (tiga) sub faktor yaitu ketahanan sumberdaya alami, 

sumberdaya buatan dan mobilitas penduduk seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. 

Untuk itu, untuk mendapatkan tingkat ketahanan ini diperoleh melalui overlay basis data ketiga sub 

faktor tersebut, yang mana prosesnya dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.  

 

Gambar 2.5 Analisis Faktor Ketahanan  
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4. Analisis Tingkat Risiko Gempa Bumi 

Analisis tingkat risiko bencana gempa bumi merupakan analisis yang mengkombinasikan antara 

faktor bahaya, kerentanan dan ketahanan melalui overlay basis data ketiga sub faktor tersebut, yang 

mana prosesnya dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut:  

 

Gambar 2.6 Analisis Tingkat Risiko Gempa Bumi  

 Dari beberapa analisis tingkat risiko tersebut maka, terdapat beberapa indikator dan arahan 

tindakan, sehingga dapat memeperjelas bagaimana penanganan dan tindakan terhadap risiko gempa 

bumi yang terjadi, seperti pada tabel 2.1 sebagai berikut ini : 

Tabel 2.1 Indikator Dan Arahan Tindakan  

Indikator Berisiko 

Tinggi 
Arahan Tindakan 

Permukiman  Kawasan yang dari segi fisik geologinya merupakan daerah rawan 

bencana gempa bumi, ternyata sudah merupakan daerah yang telah 

dihuni oleh penduduk, maka peraturan dan persyaratan bangunan 

merupakan pedoman yang diperlukan. Penyediaan sarana dan 

prasarana penunjang pada daerah yang mempunyai tingkat risiko 

bencana gempa bumi tinggi ini harus diperlakukan secara khusus 

dibandingkan dengan daerah lainnya. 

 Relokasi kawasan permukiman dan kegiatan penduduk lainnya yang 

berada di zona tidak leluasa serta berada pada kawasan rawan bencana 

gempa bumi ke kawasan yang lebih aman (zona leluasa atau cukup 

leluasa). 

 Perlu adanya sistem peringatan dini (early warning system) oleh pihak 

yang berwenang terutama untuk kawasan yang dinyatakan berisiko 

bencana gempa bumi tinggi ini untuk mengurangi tingkat risiko, oleh 

sebab itu masyarakat harus waspada terhadap risiko gempa bumi, 

Zona Tidak Leluasa 
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Indikator Berisiko 

Tinggi 
Arahan Tindakan 

dengan mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa bumi, 

mengetahui tentang pengamanan dalam penyimpanan barang-barang 

berbahaya bila terjadi gempa bumi, dan sebagainya. Untuk itu 

pemerintah harus memberi informasi tentang manajemen risiko untuk 

mengurangi kerentanan, misalnya melalui rencana 

kontingensi/kedaduratan untuk melatih masyarakat dalam menghadapi 

gempa bumi.  

Prosentase rumah 

tangga yang bekerja di 

bidang perikanan laut 

 Melindungi sarana kegiatan rumah tangga yang bekerja di bidang 

perikanan laut dari terpaan tsunami seperti perahu dan kapal, dengan 

membuat bangunan yang berkonstruksi kuat dari terpaan tsunami, atau 

menjauhkan sarana tersebut dari bibir pantai, misalnya dapat 

ditempatkan di sungai-sungai yang jauh dari muara pantai. 

Rasio pelayanan 

kesehatan terhadap 

jumlah penduduk 

 Meningkatkan pelayanan kesehatan, dengan menambah jumlah tenaga 

kesehatan serta pembentukan kelompok aksi dengan pelatihan 

pertolongan pertama. 

Rasio sarana 

kesehatan terhadap 

jumlah penduduk 

 Membangun sarana kesehatan yang memadai, memiliki aksesibilitas 

agar mudah untuk dijangkau oleh penduduk, bangunan dengan 

konstruksi yang aman terhadap gempa bumi serta menempatan 

bangunan ini pada kawasan yang cukup aman (tidak berbahaya gempa 

bumi tinggi). 

Rasio prasarana jalan 

terhadap jumlah 

penduduk 

 Pengembangan jaringan jalan yang memadai serta pembuatan akses 

evakuasi dengan rambu-rambu yang jelas. 

Rasio sarana angkutan 

terhadap jumlah 

penduduk 

 Meningkatkan pelayanan sarana transportasi, dengan bantuan 

pemerintah berupa pengadaan sarana angkutan (misalnya bus). 

Prosentase keluarga 

miskin 

 Meningkatkan kesejahteraan keluarga untuk mengurangi tingkat 

kemiskinan yang berpengaruh terhadap kerentanan ekonomi. 

Kepadatan Penduduk  Menekan kepadatan penduduk yang tinggi dengan cara memeratakan 

persebaran penduduk ke wilayah yang masih jarang penduduknya, dan 

pada suatu lokasi yang aman dari bahaya gempa bumi. 

Prosentase rumah 

tangga yang bekerja di 

bidang non pertanian 

 Merelokasi kegiatan non pertanian ke zona leluasa atau wilayah yang 

aman dari bahaya gempa bumi. 

Prosentase penduduk 

usia lanjut dan balita 

 Menyediakan bantuan khusus dengan pembentukan kelompok aksi 

penyelamatan bencana dalam upaya mengevakuasi penduduk usia 

lanjut dan balita  dari bahaya gempa bumi. 
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Indikator Berisiko 

Tinggi 
Arahan Tindakan 

Prosentase penduduk 

wanita 

 Menyediakan bantuan khusus dengan pembentukan kelompok aksi 

penyelamatan bencana dalam upaya mengevakuasi penduduk wanita  

dari bahaya gempa bumi. 

Prosentase penduduk 

penyandang cacat 

 Menyediakan bantuan khusus dengan pembentukan kelompok aksi 

penyelamatan bencana dalam upaya mengevakuasi penduduk 

penyandang cacat  dari bahaya gempa bumi. 

Prosentase 

produktivitas padi 

berpengairan irigasi 

 Memperkuat bangunan irigasi dengan mengembangkan teknik-teknik 

konstruksi tahan gempa. 

 

2.2.3. Identifikasi Dan Mitigasi Bencana Tsunami 

Hampir bisa dikatakan tsunami merupakan sebuah gelombang yang saat ini menjadi hal 

menakutkan bagi masyarakat yang tinggal di tepi laut. Tsunami sendiri adalah sebuah gelombang 

pembunuh masal yang memang tidak terduga dan terjadi secara tiba-tiba. Di Indonesia, tsunami bukan 

merupakan bencana yang sangat asing, masih ingat bencana tsunami pada tahun 1883 yang 

membawa korban lebih dari 36.000 orang, dan mungkin yang paling dikenang oleh masyarakat 

Indonesia jika mendengar kata tsunami maka akan tertuju kepada Nangroe Aceh Darussalam, di mana 

pada tahun 2004 lalu, daerah yang terkenal dengan sebutan Serambi Mekah tersebut dihantam 

tsunami setinggi 12 meter dan menewaskan sedikit  120.000 orang. Dan ini merupakan gempa dan 

tsunami terbesar di abad ini. 
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Gambar 2.7 Peristiwa Bencana Tsunami  

Tsunami berasal dari bahasa jepang yaitu Tsu =  pelabuhan dan Nami = Gelombang. Jadi 

Tsunami berarti pasang laut besar dipelabuhan. Dalam imu kebumian terminology ini dikenal dan baku 

secara umum. Secara singkat Tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode 

panjang yang ditimbulkan oleh oleh suatu gangguan impulsive yang terjadi pada medium laut, seperti 

gempa bumi, erupsi vulkanik atau longsoran.Gangguan impulsive tsunami biasanya berasal dari tiga 

sumber utama, yaitu : 

1. Gempa didasar laut, 

2. Letusan Gunung api didasar laut, dan 

3. Longsoran yang terjadi didasar laut. 

Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh gaya impulsive bersifat transien yaitu gelombangnya 

bersifat sesar. Gelombang semacam ini berbeda dengan gelombang laut lainnya yang bersifat 

kontinyu, seperti gelmbang laut yang ditimbulkan oleh gaya tarik benda angkasa. Periode tsunami ini 

berkisar antara 10-60 menit. Gelombang tsunami mempunyai panjang gelombang yang besar sampai 

mencapai 100 km. Kecepatan rambat gelombang tsunami di laut dalam mencapai 500-1000 km/jam. 

Kecepatan penjalaran tsunami ini sangat tergantung dari kedalaman laut dan penjalarannya dapat 

berlangsung mencapai ribuan kilometer. Apabila tsunami mencapai pantai, kecepatannya dapat 

mencapai 50 km/jam dan energinya sangat merusak daerah pantai yang dilaluinya. Kalau ditengah laut 

tingi gelombang tsunami paling besar sekitar 5 meter, maka pada saat mencapai pantai tinggi 

gelombang dapat mencapai puluhan meter.  

https://kelompok7sas.files.wordpress.com/2012/04/tsunami-12.jpg
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Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, 

seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% 

tsunami adalah akibat gempa bumi bawah laut. Dalam rekaman sejarah beberapa tsunami diakibatkan 

oleh gunung meletus, misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau. 

Gerakan vertikal pada kerak bumi, dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-

tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan 

terjadinya aliran energi air laut, yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang 

mengakibatkan terjadinya tsunami. 

Kecepatan gelombang tsunami tergantung pada kedalaman laut di mana gelombang terjadi, 

dimana kecepatannya bisa mencapai ratusan kilometer per jam. Bila tsunami mencapai pantai, 

kecepatannya akan menjadi kurang lebih 50 km/jam dan energinya sangat merusak daerah pantai 

yang dilaluinya. Di tengah laut tinggi gelombang tsunami hanya beberapa cm hingga beberapa meter, 

namun saat mencapai pantai tinggi gelombangnya bisa mencapai puluhan meter karena terjadi 

penumpukan masa air. Saat mencapai pantai tsunami akan merayap masuk daratan jauh dari garis 

pantai dengan jangkauan mencapai beberapa ratus meter bahkan bisa beberapa kilometer. Gerakan 

vertikal ini dapat terjadi pada patahan bumi atau sesar. Gempa bumi juga banyak terjadi di 

daerah subduksi, dimana lempeng samudera menelusup ke bawah lempeng benua. 

Tanah longsor yang terjadi di dasar laut serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan 

gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus 

lapisan bumi. Akibatnya, dasar laut naik-turun secara tiba-tiba sehingga keseimbangan air laut yang 

berada di atasnya terganggu. Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari 

atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi megatsunami yang tingginya 

mencapai ratusan meter. Tipologi Gempa yang menyebabkan tsunami dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

1) Gempa bumi yang berpusat di tengah laut dan dangkal (0 – 30 km) 

2) Gempa bumi dengan kekuatan sekurang-kurangnya 6,5 Skala Richter 

3) Gempa bumi dengan pola sesar naik atau sesar turun 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
KAJIAN DATA TERPILAH KORBAN BENCANA  DI JAWA BARAT 2019 

 

 32 

 

 

Gambar 2.8 Skema terjadinya Tsunami  

2.2.3.1. Identiikasi Daerah Rawan Tsunami 

Identifikasi daerah rawan tsunami diperlukan untuk mengidentifikasi daerah mana saja yang 

menjadi daerah rawan tsunami, daerah dengan rawan terjadinya bencana tsunami sangat berbeda 

dengan daerah lain. Berikut merupakan identifikasi daerah rawan tsunami beserta analisisnya : 

1. Analisis Bahaya Tsunami 

Analisa bahaya tsunami ditujukan untuk mengidentifikasi daerah yang akan terkena bahaya 

tsunami. Daerah bahaya tsunami tersebut dapat diidentifikasi dengan 2 (dua) metode : 

1) Mensimulasikan hubungan antara pembangkit tsunami (gempa bumi, letusan gunung api, 

longsoran dasar laut) dengan tinggi gelombang tsunami. Dari hasil simulasi tinggi 

gelombang tsunami tersebut kemudian disimulasikan lebih lanjut dengan kondisi tata guna, 

topografi, morfologi dasar laut serta bentuk dan struktur geologi lahan pesisir. 

2) Memetakan hubungan antara aktivitas gempa bumi, letusan gunung api, longsoran dasar 

laut dengan terjadinya elombang tsunami berdasarkan sejarah terjadinya tsunami. Dari hasil 

analisa tersebut kemudian diidentifikasi dan dipetakan lokasi yang terkena dampak 

gelombang tsunami. 

https://kelompok7sas.files.wordpress.com/2012/04/skema_tsunami1.gif
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2. Analisis Tingkat Kerentanan terhadap Tsunami. 

Analisa kerentanan ditujukan untuk mengidentifikasi dampak terjadinya tsunami yang berupa 

jumlah korban jiwa dan kerugian ekonomi, baik dalam jangka pendek yang berupa hancurnya 

pemukiman infrastruktur, sarana dan prasarana serta bangunan lainnya, maupun jangka panjang yang 

berupa terganggunya roda perekonomian akibat trauma maupun kerusakan sumberdaya alam lainnya. 

Analisa kerentanan tersebut didasarkan beberapa aspek, antara lain tingkat kepadatan pemukiman di 

daerah rawan tsunami, tingkat ketergantungan perekonomian masyarakat pada sector kelautan, 

keterbatasan akses transportasi untuk evakuasi maupun penyelamatan serta keterbatasan akses 

komunikasi. 

3. Analisis Tingkat Ketahanan Terhadap Tsunami 

Analisa tingkat ketahanan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan pemerintah serta 

masyarakat pada umumnya untuk merespn terjadinya bencana tsunami sehingga mampu mengurangi 

dampaknya. Analisis tingkat ketahanan tersebut dapat diidentifikasi dari 3 (tiga) aspek, yaitu : 

1) Jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk 

2) Kemampuan mobilias masyarakat dalam evakuasi dan penyelamatan, dan 

3) Ketersedian peralatan yang dapat dipergunakan untuk evakuasi. 

 

2.2.3.2. Mitigasi Bencana Tsunami 

Dalam upaya meminimalisir kerugian dari dampak terjadinya tsunami , maka diperlukan 

beberapa upaya mitigasi hal ini dilakukan untuk mengetahui peringatan tengtang bahaya tsunami yang 

akan terjadi. Upaya mitigasi tersebut terdiri dari beberapa upaya mitigasi seperti sebagai berikut : 

1. Upaya Mitigasi Bencana Tsunami Struktural 

Upaya structural dalam menangani masalah bencana tsunami adalah upaya teknis yang 

bertujuan untuk meredam/mengurangi energy gelombang tsunami yang menjalar ke kawasan pantai. 

Berdasarkan pemahaman atas mekanisme terjadinya tsunami, karateristik gelombang tsunami, 

inventarisasi dan identifikasi kerusakan struktur bangunan, maka upaya structural tersebut dapat 

dibedakan menjadi 2(dua) kelompok, yaitu : 

1) Alami, seperti penanaman hutan mangrove/ green belt, disepanjang kawasan pantai dan 

perlindungan terumbu karang. 

2) Buatan,Pembangunan breakwater, seawall, pemecah gelombang sejajar pantai untuk 

menahan tsunami,Memperkuat desain bangunan serta infrastruktur lainnya dengan kaidah 
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teknik bangunan tahan bencana tsunami dan tata ruang akrab bencana, dengan 

mengembangkan beberapa insentif anatara lain Retrofitting dan Relokasi. 

2. Upaya Mitigasi Bencana Tsunami Non Struktural 

Upaya Non structural merupakan upaya non teknis yang menyangkut penyesuaian dan 

pengaturan tentang kegiatan manusia agar sejalan dan sesuai dengan upaya mitigasi structural 

maupun upaya lainnya. Upaya non structural tersebut meliputi antara lain : 

1) Kebijakan tentang tata guna lahan/  tata ruang/ zonasi kawasan pantai yang aman bencana, 

2) Kebijakan tentang standarisasi bangunan (pemukiman maupun bangunan lainnya) serta 

infrastruktur sarana dan prasarana, 

3) Mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala local, 

4) Pembuatan peta potensi bencana tsunami, peta tingkat kerentanan dan peta tingkat 

ketahanan, sehingga dapat didesain komplek pemukiman “akrab bencana” yang 

memperhaikan berbagai aspek, 

5) Kebijakan tentang eksplorasi dan kegiatan perekonomian masyarakat kawasan pantai, 

6) Pelatihan dan simulasi mitigasi bencana tsunami, 

7) Penyuluhan dan sosialisasi upaya mitigasi bencana tsunami dan, 

8) Pengembangan system peringatan dini adanya bahaya tsunami. 

Ancaman tsunami dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu ancaman tsunami jarak dekat 

(local) dan ancaman tsunami jarak jauh. Kejadian tsunami di Indonesia pada umumnya adalah tsunami 

local yang terjadi sekitar 10-20 ment setelah terjadinya gempa bumi dirasakan oleh masyarakat 

setempat. Sedangkan tsunami jarak jauh terjadi 1-8 jam setelah gempa dan masyarakat setempat tidak 

merasakan gempa buminya. 

2.2.3.3. Sistem Peringatan Dini 

Banyak kota-kota di sekitar Pasifik, terutama di Jepang dan juga Hawaii, mempunyai sistem 

peringatan tsunami dan prosedur evakuasi untuk menangani kejadian tsunami. Bencana tsunami dapat 

diprediksi oleh berbagai institusi seismologi di berbagai penjuru dunia dan proses terjadinya tsunami 

dapat dimonitor melalui perangkat yang ada di dasar atau permukaan laut yang terhubung 

dengan satelit. 

Perekam tekanan di dasar laut bersama-sama denganperangkat yang mengapung di laut buoy, 

dapat digunakan untuk mendeteksi gelombang yang tidak dapat dilihat oleh pengamat manusia pada 

laut dalam. Sistem sederhana yang pertama kali digunakan untuk memberikan peringatan awal akan 
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terjadinya tsunami pernah dicoba di Hawaii pada tahun 1920-an. Kemudian, sistem yang lebih canggih 

dikembangkan lagi setelah terjadinya tsunami besar pada tanggal 1 April 1946 dan 23 Mei 1960. 

Amerika serikat membuat Pasific Tsunami Warning Center pada tahun 1949, dan menghubungkannya 

ke jaringan data dan peringatan internasional pada tahun 1965. 

Salah satu sistem untuk menyediakan peringatan dini tsunami, CREST Project, dipasang di 

pantai Barat Amerika Serikat, Alaska, dan Hawai oleh USGS, NOAA, dan Pacific Northwest 

Seismograph Network, serta oleh tiga jaringan seismik universitas. 

Hingga kini, ilmu tentang tsunami sudah cukup berkembang, meskipun proses terjadinya masih 

banyak yang belum diketahui dengan pasti.Episenter dari sebuah gempa bawah laut dan kemungkinan 

kejadian tsunami dapat cepat dihitung. Pemodelan tsunami yang baik telah berhasil memperkirakan 

seberapa besar tinggi gelombang tsunami di daerah sumber, kecepatan penjalarannya dan waktu 

sampai di pantai, berapa ketinggian tsunami di pantai dan seberapa jauh rendaman yang mungkin 

terjadi di daratan. Walaupun begitu, karena faktor alamiah, seperti kompleksitas topografi dan batimetri 

sekitar pantai dan adanya corak ragam tutupan lahan (baik tumbuhan, bangunan, dll), perkiraan waktu 

kedatangan tsunami, ketinggian dan jarak rendaman tsunami masih belum bisa dimodelkan secara 

akurat. 

2.2.3.4. Sistem Peringatan Dini Tsunami Di Indonesia 

Pemerintah Indonesia, dengan bantuan negara-negara donor, telah mengembangkan Sistem 

Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Indonesian Tsunami Early Warning System – InaTEWS). Sistem 

ini berpusat pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di Jakarta. Sistem ini 

memungkinkan BMKG mengirimkan peringatan tsunami jika terjadi gempa yang berpotensi 

mengakibatkan tsunami. Sistem yang ada sekarang ini sedang disempurnakan. Kedepannya, sistem ini 

akan dapat mengeluarkan 3 tingkat peringatan, sesuai dengan hasil perhitungan Sistem Pendukung 

Pengambilan Keputusan (Decision Support System – DSS). 

Pengembangan Sistem Peringatan Dini Tsunami ini melibatkan banyak pihak, baik instansi 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga internasional, lembaga non-pemerintah. Koordinator 

dari pihak Indonesia adalah Kementrian Negara Riset dan Teknologi (RISTEK). Sedangkan instansi 

yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengeluarkan INFO GEMPA dan PERINGATAN 

TSUNAMI adalah BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika). Sistem ini didesain untuk 

dapat mengeluarkan peringatan tsunami dalam waktu paling lama 5 menit setelah gempa terjadi. 
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Sistem Peringatan Dini memiliki 4 komponen: Pengetahuan mengenai Bahaya dan Resiko, 

Peramalan, Peringatan, dan Reaksi.Observasi (Monitoring gempa dan permukaan laut), Integrasi dan 

Diseminasi Informasi, Kesiapsiagaan. Sebuah Sistem Peringatan Dini Tsunami adalah merupakan 

rangkaian sistem kerja yang rumit dan melibatkan banyak pihak secara internasional, regional, 

nasional, daerah dan bermuara di Masyarakat. 

Apabila terjadi suatu Gempa, maka kejadian tersebut dicatat oleh alat Seismograf (pencatat 

gempa). Informasi gempa (kekuatan, lokasi, waktu kejadian) dikirimkan melalui satelit ke BMKG 

Jakarta. Selanjutnya BMG akan mengeluarkan INFO GEMPA yang disampaikan melalui peralatan 

teknis secara simultan. Data gempa dimasukkan dalam DSS untuk memperhitungkan apakah gempa 

tersebut berpotensi menimbulkan tsunami. Perhitungan dilakukan berdasarkan jutaan skenario 

modelling yang sudah dibuat terlebih dahulu. Kemudian, BMKG dapat mengeluarkan INFO 

PERINGATAN TSUNAMI. Data gempa ini juga akan diintegrasikan dengan data dari peralatan sistem 

peringatan dini lainnya (GPS, BUOY, OBU, Tide Gauge) untuk memberikan konfirmasi apakah 

gelombang tsunami benar-benar sudah terbentuk. Informasi ini juga diteruskan oleh BMKG.  

 

 

https://kelompok7sas.files.wordpress.com/2012/04/images1.jpg
https://kelompok7sas.files.wordpress.com/2012/04/buoy1.jpg
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Gambar 2.9 Cara Kerja Sistem Peringatan Dini  

Sumber : Buku Pedoman Mitigasi Bencana Alam di Wilayah Pesisir dan Pulau2 Kecil, Tahun 2009. Direktorak 

Pesisir dan Lautan, Ditjen KP3K Kementrian Kelautan dan Perikanan. 

BMKG menyampaikan info peringatan tsunami melalui beberapa institusi perantara, yang 

meliputi (Pemerintah Daerah dan Media). Institusi perantara inilah yang meneruskan informasi 

peringatan kepada masyarakat. BMKG juga menyampaikan info peringatan melalui SMS ke pengguna 

ponsel yang sudah terdaftar dalam database BMKG. Cara penyampaian Info Gempa tersebut untuk 

saat ini adalah melalui SMS, Facsimile, Telepon, Email, RANET (Radio Internet), FM RDS (Radio yang 

mempunyai fasilitas RDS/Radio Data System) dan melalui Website BMG (www.bmg.go.id). 

Pengalaman serta banyak kejadian dilapangan membuktikan bahwa meskipun banyak peralatan 

canggih yang digunakan, tetapi alat yang paling efektif hingga saat ini untuk Sistem Peringatan Dini 

Tsunami adalah RADIO. Oleh sebab itu, kepada masyarakat yang tinggal didaerah rawan Tsunami 

diminta untuk selalu siaga mempersiapkan RADIO FM untuk mendengarkan berita peringatan dini 

Tsunami. Alat lainnya yang juga dikenal ampuh adalah Radio Komunikasi Antar Penduduk. Organisasi 

yang mengurusnya adalah RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia). Mengapa Radio ? jawabannya 

sederhana, karena ketika gempa seringkali mati lampu tidak ada listrik. Radio dapat beroperasi dengan 

baterai. Selain itu karena ukurannya kecil, dapat dibawa-bawa (mobile). Radius komunikasinyapun 

relatif cukup memadai. 

 

 

 

http://www.bmg.go.id/
https://kelompok7sas.files.wordpress.com/2012/04/figure_81.jpg
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Peran serta pemerintah dalam hal penanganan serta penanggulangan bencana adalah melalui 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. Hal ini merupakan wujud dukungan untuk meminimalisir terjadinya 

kerusakan atau kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Maka dari itu perlu dilakukan analisis 

kebijakan terkait dukungan pemerintah terhadap upaya penanganan dan penanggulangan bencana 

seperti sebagai berikut :  

2.3.1. Penanggulangan Bencana 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan  mengganggu  

kehidupan  dan penghidupan  masyarakat  yang  disebabkan,  baik  oleh faktor alam dan/atau faktor 

nonalam maupun faktor manusia sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban jiwa  manusia,  

kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta benda, dan dampak psikologis. 

Suatu bencana pada dasarnya tidak dapat dihindarkan oleh setiap manusia, bencana hanya 

dapat diminimalisir dari segi efek kerugiannya sehingga perlu upaya penanggulangan terhadap 

bencana khususnya pada daerah-daerah rawan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana 

adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya 

bencana, kegiatan  pencegahan  bencana,  tanggap  darurat,  dan rehabilitasi. Serangkaian kebijakan 

tersebut , apabila digambarkan pada sebuah siklus dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  Siklus Penanggulangan Bencana 

Sumber : Siklus penanggulangan bencana Peraturan kepala BNPB  No 3 tahun 2008 

2.3. Analisis Kebijakan Penanggulangan Bencana  
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 Dari gambar siklus tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan penanggulangan bencana yang 

dibuat oleh pemerintah, dimulai dari pra bencana. Proses ini merupakan pengenalan bencana kepada 

masyarakat terkait jenis-jenis bencana apa saja yang berada didaerah tersebut. Siklus selanjutnya 

adalah siklus pra bencana dengan situasi terdapat potensi bencana di suatu wilayah. Hal ini dilakukan 

untuk mengedukasi masyarakat terkait ancaman-ancaman bencana yang ada disekeliling masyarakat 

sehingga nantinya masyarakat akan sigap dan tanggap terhadap bencana yang dialami. Setelah siklus 

pra bencana maka siklus selanjutnya adalah siklus tanggap darurat bencana. Tanggap darurat ini 

merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan  segera pada saat kejadian bencana untuk 

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang  meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, 

penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Dan terakhir adalah siklus pemulihan , siklus inii 

merupakan siklus pasca bencana yang dilakukan untuk masyarakat korban bencana sehingga tidak 

akan menimbulkan beban psikologis bagi para korban bencana tersebut. 

2.3.2. Proses Penanganan Bencana 

Pada kebijakan penanggulangan bencana yang tersirat di Peraturan Kepala BNPB no 4 tahun 

2008 tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana , menyatakan bahwa proses 

penanganan bencana dilakukan secara terencana dan terstruktur . secara umum perencanaan dalam 

penanggulangan bencana dilakukan pada setiap tahapan seperti gamabar berikut : 

 

Gambar 2.11 Perencanaan Penanggulangan Bencana 
 

Sumber : Siklus penanggulangan bencana Perka No 4 tahun 2008 
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 Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, setiap kegiatan dalam setiap tahapan agar 

dapat berjalan dengan terarah, maka disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana.  

1. Pada tahap Prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana (Disaster Management Plan), yang merupakan rencana umum 

dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan / bidang kerja kebencanaan. Secara khusus 

untuk upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang disebut 

rencana mitigasi misalnya Rencana Mitigasi Bencana Banjir DKI Jakarta.   

2. Pada tahap Prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan penyusunan 

Rencana Kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat yang didasarkan atas skenario 

menghadapi bencana  tertentu (single hazard) maka disusun satu rencana yang disebut 

Rencana Kontinjensi (Contingency Plan).  

3. Pada Saat Tangap Darurat  dilakukan Rencana Operasi (Operational Plan) yang 

merupakan operasionalisasi/aktivasi dari Rencana Kedaruratan atau Rencana Kontinjensi 

yang telah disusun sebelumnya.  

4. Pada Tahap Pemulihan dilakukan Penyusunan Rencana Pemulihan (Recovery Plan) yang 

meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. 

Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana dimasa 

mendatang dilakukan penyusunan petunjuk /pedoman mekanisme penanggulangan pasca 

bencana 

Prinsip dasar dalam melakukan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah 

menerapkan paradigma pengelolaan risiko bencana secara holistik. Pada hakekatnya bencana adalah 

sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan. Pandangan ini memberikan arahan bahwa 

bencana harus dikelola secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat dan setelah kejadian bencana. 

Pengenalan bencana sebagai langkah awal, masyarakat akan diedukasi dari potensi bencana 

yang ada, Beberapa potensi tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, 

banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, 

angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Potensi bencana yang ada di 

Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) 

dan potensi bahaya ikutan (collateral hazard). Potensi bahaya utama (main hazard potency) ini dapat 

dilihat antara lain pada peta rawan bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia 
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adalah wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta kerentanan bencana tanah longsor, peta 

daerah bahaya bencana letusan gunung api, peta potensi bencana tsunami, peta potensi bencana 

banjir, dan lain-lain. 

Proses penanggulangan bancana yang kedua adalah mengetahui dan memahami tentang 

kerentanan dari masyarakat itu sendiri, Kerentanan (vulnerability) adalah keadaan atau sifat/perilaku 

manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. 

Kerentanan ini dapat berupa Kerentanan fisik bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya 

tahan menghadapi bahaya tertentu, misalnya: kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang 

berada di daerah rawan gempa, adanya tanggul pengaman banjir bagi masyarakat yang tinggal di 

bantaran sungai dan sebagainya. Kerentanan Ekonomi yaitu Kemampuan ekonomi suatu individu atau 

masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya 

masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena tidak 

mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi 

bencana. Kerentanan sosial yaitu Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan 

terhadap ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan 

bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang 

rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya. Selanjutnya yang terakkhir adalah 

Kerentanan lingkungan yaitu Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. 

Masyarakat yang tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan. 

Penduduk yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan terhadap ancaman bencana tanah 

longsor dan sebagainya. 

Proses penanggulangan yan terakhir adalah menganalisa kemungkinan dampak bencana yang 

terjadi, pertemuan dari faktor-faktor ancaman bencana/bahaya dan kerentanan masyarakat, akan 

dapat memposisikan masyarakat dan daerah yang bersangkutan pada tingkatan risiko yang berbeda. 

Semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi risiko daerah tersebut terkena 

bencana. Demikian pula semakin tinggi tingkat kerentanan masayarakat atau penduduk, maka semakin 

tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat, maka 

semakin kecil risiko yang dihadapinya. 

2.3.3. Tahapan Penanggulangan Bencana 

Dalam melaksanakan tahapan penanggulangan bencana, maka penyelenggaraan 

penanggulangan  bencana  pada dasarnya adalah tiga  tahapan yakni :  
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1. Pra bencana yang meliputi:  

a. situasi tidak terjadi bencana  

b. situasi terdapat potensi bencana   

2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana  

3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana  

Pada Tahapan pra bencana ini meliputi dua keadaan yaitu, situasi tidak terjadi bencana dan 

situasi terdapat potensi bencana. Situasi tidak ada potensi bencana yaitu kondisi suatu wilayah yang 

berdasarkan analisis kerawanan bencana pada periode waktu tertentu tidak menghadapi ancaman 

bencana yang nyata. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana 

terdapat 8 tahapan yakni meliputi : Perencanaan penanggulangan bencana; pengurangan risiko 

bencana; pencegahan; pemaduan dalam perencanaan pembangunan; persyaratan analisis risiko 

bencana; pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; pendidikan dan pelatihan; dan persyaratan 

standar teknis penanggulangan bencana. Pada situasi ini perlu adanya kegiatan-kegiatan kesiap 

siagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana dalam penanggulangan bencana. Kegiatan-kegiatan 

pra-bencana ini dilakukan secara lintas sector dan multi stakeholder,oleh karena itu fungsi BNPB/BPBD 

adalah fungsi koordinasi.  

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat setidaknya meliputi: 

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi,  kerusakan, dan sumber daya; Penentuan status 

keadaan darurat bencana; Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; Pemenuhan 

kebutuhan dasar; Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan Pemulihan dengan segera prasarana 

dan sarana vital. Pada tahap ini peran BPBD provinsi / kota melakukan fungsi koordinasi, komando  

dan pelaksana. 

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi: Rehabilitasi; 

dan Rekonstruksi. Hal-hal tersebut mempunyai tujuan agar membangun kesepahaman dan komitmen 

semua pihak, menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pascabencana yang disusun oleh 

pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang 

terkena bencana, menyesuaikan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi 

dan pemerintah kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan perencanaan 

tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota yang dituangkan ke 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, memberikan 

gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya sehingga tidak terjadi 
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tumpang tindih kegiatan serta Sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian 

atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, mengidentifi kasi sistem dan mekanisme mobilisasi 

pendanaan dari sumber APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat secara 

efisien, efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang 

baik  (good governance). Tahapan bencana di atas sebaiknya tidak dipahami sebagai suatu 

pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan berakhir pada saat tahapan 

berikutnya dimulai. Akan tetapi harus dipahami bahwa setiap waktu semua tahapan dilaksanakan 

secara bersama-sama dengan porsi kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan 

utamanya adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai untuk 

mengantisipasi bencana yang akan datang. 

2.3.4. Pelaksanaan penanganan bencana  

Penanganan bencana merupakan suatu hal yang dilaksanakan manakala bencana itu sudah 

terjadi (Pasca Bencana) , berdasarkan beberpa kebijakan pemerintah yang tertuang dalam peraturan 

kepala badan penanggulangan bencana no 17 tahun 2010 menyatakan bahwa, penanganan bencana 

terbagi kedalam dua hal, yaitu proses rehabilitasi dan rekontruksi. Proses ini merupakan penanganan 

bencana yang dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan kondisi sosial masyarakat setelah 

terjadinya bencana di suatu wilayah. Selain itu untuk menghidupkan kembali kawasan-kawasan yang 

terkena dampak dari suatu bencana yang terjadi, kebiajakan pemerintah melalui penyediaan permahan 

kawasan khusus juga merupakan kebijakan penanganan bencana bagi masyarakat. Penjelasan dan 

analisis mengenai kedua kebiajakan tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

2.3.5. Rehabilitasi Dan Rekontruksi Bencana 

Penanganan pasca bencana sangat diperlukan untuk mengembalikan kondisi masyarakat 

seperti semula, dengan terjadinya bencana banyak sekali kerugian yang dialami oleh masyarakat baik 

itu dalam bentuk fisik maupun non fisik . salah satu wujud penanganan pasca bencana ini disebut juga 

dengan tahapan rehabilitasi dan rekontruksi,tahap rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua 

aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana 

dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan 

dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Sedangkan tahap Rekonstruksi adalah 

pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik 

pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya 

kegiatan perekonomian, sosial  dan  budaya,   tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran 

serta masyarakat. 
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Tahap rehabilitasi dan rekontruksi dilakukan melalui beberapa kegiatan yaitu seperti perbaikan 

lingkungan daerah bencana ,perbaikan prasarana dan sarana umum ,pemberian bantuan perbaikan 

rumah masyarakat ,pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan , rekonsiliasi dan resolusi konflik 

,pemulihan sosial ekonomi budaya ,pemulihan keamanan dan ketertiban , pemulihan fungsi 

pemerintahan , serta pemulihan fungsi pelayanan publik. 

Tujuan utama dari dilakukannya proses rehabiltasi dan rekontruksi bagi masyarakat diwilayah 

pasca bencana adalah Terwujudnya penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan 

satu kesatuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan terintegrasi dalam perencanaan 

pembangunan nasional dan atau daerah. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

dilakukan tidak luput dari tata  kelola penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dan benar 

sehingga dapat memberikan peluang atau kesempatan untuk peran serta masyarakat termasuk 

lembaga internasional. 

Sasaran substansial dari dilakukannya rehabilitasi dan rekonstruksi adalah meliputi 6 aspek 

utama yaitu  pertama Aspek kemanusiaan, yang antara lain terdiri dari sosial psikologis, pelayanan 

kesehatan, pelayanan pendidikan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, keamanan dan ketertiban, 

partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat. 

Kedua Aspek perumahan dan permukiman, aspek ini terdiri dari perbaikan lingkungan daerah bencana, 

pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat dan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat 

, Ketiga adalah Aspek infrastruktur pembangunan, yang antara lain terdiri dari perbaikan prasarana dan 

sarana umum, pemulihan fungsi pemerintah, pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan 

kembali sarana dan prasarana, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan 

yang lebih baik dan tahan bencana, Peningkatan fungsi pelayanan publik dan Peningkatan pelayanan 

utama dalam masyarakat, Keempat Aspek ekonomi, yang antara lain terdiri dari pemulihan sosial 

ekonomi dan budaya, peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya, mendorong peningkatan 

ekonomi lokal seperti pertanian, perdagangan, industri, parawisata dan perbankan, kelima Aspek sosial 

yang antara lain terdiri dari pemulihan konstruksi sosial dan budaya, pemulihan kearifan dan tradisi 

masyarakat, pemulihan hubungan antar budaya dan keagamaan dan pembangkitan kembali kehidupan 

sosial budaya masyarakat , dan yang terakhir adalah Aspek lintas sektor yang antara lain terdiri dari 

pemulihan aktivitas/kegiatan yang  meliputi tata pemerintahan dan lingkungan hidup. 

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan rekontruksi pada dasarnya dilakukan untuk Mendorong 

eksistensi dan efektivitas operasionalisasi lembaga BNPB dan atau BPBD beserta pemangku 

kepentingan lain serta kelompok masyarakat yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Dalam 
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proses penyelenggaraanya rehabiitasi dan rekontruksi yang dilakukan mengacu pada beberapa aspek 

yaitu dokumen perencanaan nasional dan daerah serta peraturan dan  perundangan sistem 

perencanaan pembangunan nasional , Mengacu pada standart pelayanan minimal yang ditetapkan 

pemerintah ,serta Mengacu pada rencana tataruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota 

yang  berlaku. 

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi pada wilayah bencana ini dilakukan melalui 3 

strategi utama, stretegi ini digunakan untuk mensukseskan program rehabilitasi dan rekontruksi bagi 

penanganan wilayah pasca bencana. Ketiga strtegi tersebut yaitu pertama strategi Pengkajian 

kebutuhan pasca bencana secara cermat dan akurat baik meliputi aspek fisik  dan aspek 

pembangunan manusia. Kedua strategi  Penentuan prioritas dan pengalokasian sumberdaya secara 

maksimal,  komprehensif dan partisipatif termasuk memasukkan sumberdaya lokal sebagai salah satu 

bentuk pemulihan aktivitas sosial kemasyarakatan dan ketiga strategi Penyebarluasan informasi atau 

sosialisasi rencana pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara bertanggungjawab dan membuka 

kesempatan semua pemangku  kepentingan untuk berperan serta. Seluruh tahapan tersebut. 

Ketiga strategi tersebut diimplementasikan melalui tahap Perencanaan Rehabilitasi dan 

Rekontruksi. Perencanaan rehabilitasi dan kontruksi ini bertujuan untuk Membangun kesepahaman 

dan komitmen semua pihak serta Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan pascabencana yang 

disusun oleh pemerintah pusat, dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota yang terkena bencana. Perencanaan pada rehabilitasi dan rekontruksi pula harus 

Menyesuaikan dengan perencanaan yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

sehingga dapat Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholder) 

lainnya dan tidak terjadi tumpang tindih kegiatan. Disamping itu pula,perencanaan rehabilitasi dan 

rekontruksi bertujuan Sebagai alat bantu dalam pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian atas 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan. Dengan adanya Perencanaan rehabiltasi dan 

rekontruksi diharapkan mampu Mengidentifikasi sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari 

sumber APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten/Kota dan masyarakat secara efisien, efektif, 

transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik  (good 

governance). Perencanaan rehabilitasi dan rekontruksi tersebut dituangkan kedalam Dokumen  

Rencana Aksi Rehabilitasi dan rekontruksi yang berlaku selama tiga tahun. 

Pendekatan yang dilakukan pada proses rehabilitasi dan rekontruksi di wilayah pasca bencana 

adalah menggunakan pendekatan sosial budaya dan adat istiadat serta sumberdaya setempat , selain 

itu pendekatan  Standart Nasional Indonesia (SNI) juga turut serta digunakan untuk mensukseskan dan 
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memperlancar proses rehabilitasi dan rekontruksi yang dilaksanakan. Dengan kedua pendekatan 

tersebut sehingga diharapkan dapat mendorong pemahaman masyarakat akan pengurangan resiko 

bencana dan menumbuhkan kesiapsiagaan di daerah ancaman bencana. 

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi dilaksanakan di wilayah yang terkena bencana maupun 

wilayah lain yang dimungkinkan untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi. 

Kegiatan rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat nasional atau atas inisiatif 

sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status bencana daerah. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan 

untuk melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaannya . 

 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
KAJIAN DATA TERPILAH KORBAN BENCANA  DI JAWA BARAT 2019 

 

 47 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai profil wilayah kajian yang meliputi beberapa daerah kajian 

yaitu Kabupaten Garut Profil wilayah kajian tersebut memaparkan beberapa hal diantaranya 

karakteristik wilayah,Tipologi bencana serta  jumlah korban bencana yang terjadi menurut Gender . 

 

 

Kabupaten Garut terletak di Provinsi Jawa Barat bagian Tenggara pada koordinat 6º56'49 – 7 

º45'00 Lintang Selatan dan 107º25'8 – 108º7'30 Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah 

administratif sebesar 306.519 Ha (3.065,19 km²). Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah 

pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Di antara gunung-

gunung di Garut adalah: Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya 

terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta Gunung Cikuray (2.821 m) di selatan kota 

Garut.  

Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibukota 

provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah 

Bandung Raya. Karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok 

kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam pengendalian 

keseimbangan lingkungan.  

Bentang alam Kabupaten Garut Bagian Utara terdiri dari atas dua aransemen bentang alam, 

yaitu: (1) dataran dan cekungan antar gunung berbentuk tapal kuda membuka ke arah utara, (2) 

rangkaian-rangkaian gunung api aktif yang mengelilingi dataran dan cekungan antar gunung, seperti 

komplek G. Guntur – G. Haruman – G. Kamojang di sebelah barat, G. Papandayan – G. Cikuray di 

sebelah selatan tenggara, dan G. Cikuray – G. Talagabodas – G. Galunggung di sebelah timur. 

Bentang alam di sebelah Selatan terdiri dari dataran dan hamparan pesisir pantai dengan garis pantai 

sepanjang 80 km.  

BAB III 

3.1 Karakteristik Wilayah  

https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Papandayan
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Guntur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bandung
https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung_Cikuray
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandung
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Evolusi bentang alam Kabupaten Garut khususnya Garut Utara dapat dijelaskan melalui 2 (dua) 

pendekatan hipotesis, yaitu:  

1. Bemmelen (1949) berpendapat bahwa terbentuknya tataan bentang alam, khususnya di sekitar 

Garut, dikontrol oleh aktivitas volkanik yang berlangsung pada periode Kuarter (sekitar 2 juta 

tahun lalu sampai sekarang). Setelah terjadi pergerakan tektonik yang memicu pembentukan 

pegunungan di akhir Pleistosen, terjadilah deformasi regional yang digerakan oleh beberapa 

patahan, seperti patahan Lembang, patahan Kancana, dan patahan Malabar-Tilu. Khusus di 

sekitar dataran antar gunung Garut diperkirakan telah terjadi suatu penurunan (depresi) akibat 

isostasi (proses menuju keseimbangan) dari batuan dasar dan pembebanan batuan sedimen 

volkaniklasik diatasnya. 

2. Menurut konsep Tektonik Lempeng (Hamilton, 1979), proses pembentukan gunung api di Zona 

Bandung tidak terlepas dari proses pembentukan busur magmatis Sunda yang dikontrol oleh 

aktivitas penunjaman (subduksi) Lempeng Samudera Indonesia yang menyusup sekitar 6–

10 cm/tahun di bawah Lempeng Kontinen Asia. Bongkahan (slab) lempeng samudera setebal 

lebih dari 12 km tersebut akan tenggelam ke mantel bagian luar yang bersuhu lebih dari 3000°, 

sehingga mengalami pencairan kembali. Akibat komposisi lempeng kerak samudera bersifat 

basa, sedangkan mantel bagian luar bersifat asam, maka pada saat pencairan akan terjadi 

asimilasi magma yang memicu bergeraknya magma ke permukaan membentuk busur 

magmatis berkomposisi andesitis-basaltis. Setelah terbentuk busur magmatis, pergerakan 

tektonik internal (intra-arctectonics) selanjutnya bertindak sebagai penyebab utama terjadinya 

proses perlipatan, patahan, dan pembentukan cekungan antar gunung. 

Kabupaten Garut terdiri atas 42 kecamatan, yang dibagi lagi atas 424 desa dan 21 kelurahan.[10] 

Pusat pemerintahan di Kecamatan Tarogong Kidul. Jika dilihat dari Jumlah penduduk kabupaten garut 

adalah sebanyak 2,228,711 terdiri dari 1,136,803 jiwa penduduk laki-laki dan 1,091,908 penduduk 

perempuan, berikut merupakan sebaran penduduk Kabupaten garut berdasarkan jenis kelamin dan 

berdasarkan wilayah kecamatan : 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Kelurahan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Garut#cite_note-Kabupaten_Garut1-21
https://id.wikipedia.org/wiki/Tarogong_Kidul,_Garut
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Tabel 3.1 

Sebaran penduduk Kabupaten Garut  

berdasarkan Wilayah dan Gender 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaen  

 

 

Sumber : BPS Kabupaten Garut 2019  

 Secara usia , jumlah penduduk kabupaten Garut sebagian besar terdiri dari usia produktif yaitu 

rentang umur 15- 45 tahun . Data tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Sebaran Penduduk Kabupaten Garut  

Berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS Kabupaten Garut 2019  

 

 

Kabupaten garut merupakan Kabupaten ke 2 secara nasional yang memiliki tingkat rawan 

bencana tertinggi di indonesia setelah kabupaten cianjur. Dari 42 kecamatan yang ada di garut , 18 

diantaranya adalah daerah dengan rawan bencana yang tinggi Daerah itu di antaranya adalah 

Kecamatan Cisewu, Cisompet, Pakenjeng, Bungbulang dan Malangbong. Longsor merupakan 

bencana alam yang paling berpotensi di wilayah itu. Sebanyak 18 dari 42 kecamatan di Garut, 

ditetapkan sebagai daerah rawan bencana alam. Sebagian besar terletak di wilayah selatan Garut. 

Data jumlah bencana di kabupaten garut dalam rentang waktu 9 tahun terakhir adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Jumlah Kejadian Bencana di Kabupaten Garut  

 

                     Sumber : BPSBD Kabupaten Garut 2019  

Tahun Jumlah Kejadian 

2010 34

2011 20

2012 28

2013 19

2014 51

2015 15

2016 25

2017 17

2018 5
Total Kejadian 

bencana 214

3.2  Tipologi Bencana dan  Jumlah Korban 
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 Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah kejadian bencana di kabupaten garut dalam 9 

tahun terakhir adalah sebanyak 214 kejadian, dari jumlah tersebut berdasarkan data BNPB nasional 

mencatat bahwa kejadian bencana yang sering terjadi adalah bencana longsor, data tersebut dapat 

dilihat sebagai berikut : 

Gambar 3.1  

Trend Kejadian Bencana 

 

        Sumber : Diglib BNPB 2019  

 Dari data BNPB diatas dapat dilihat bahwa dalam 10 tahun terakhir bencana yang sering 

terjadi di kabupaten garut adalah bencana longsor , disamping itu bencana banjir dan bencana puting 

beliung pun merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Garut, sehingga 3 jenis bencana 

tersebut perlu dilakukan perhatian khusus. Dari sisi korban bencana, data BNPB melansir bahawa ada 

3 tipe korban dalam setiap kejadian bencana yaitu meinggal dunia , luka-luka dan mengungsi. Dari 

ketiga bencana yang sering terjadi di Kabupaten Garut dari 9 tahun terakhir , terdapat trend korban 

meninggal dunia seperti sebagai berikut : 

Gambar 3.2 

Trend korban bencana  

 

           Sumber : Diglib BNPB 2019 (diolah) 
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Tabel 3.4 

Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Garut  

 

   Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat  2019  

 Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 , banjir bandang terjadi sehingga 

ditetapkan menjadi bencana nasional , dari kejadian tersebut jumlah korban meninggal sebanyak 54 

orang . dari 9 tahun terakhir bercana tersebut menjadi bencana yang menellan korban terbanyak.  

 Dari sisi korban luka-luka , korban luka-luka dalam 9 tahun terakhir banyak terjadi akibat 

bencan puting beliung, data tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

Gambar 3.3 

Trend korban bencana Luka –luka  

 

        Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat 2019 (diolah) 

 

Tabel 3.5 

Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Garut  

 

       Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat 2019 (diolah) 

Kejadian Bencana 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Puting beliung -               -               1               -               -               -               -               -               -               

Banjir 1               13            -               -               1               -               54            2               -               

Tanah longsor 11            14            2               4               1               -               3               3               -               

Total Korban 12            27            3               4               2               -               57            5               -               
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Korban luka-luka

Kejadian Bencana 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Puting beliung 18            -               2               -               2               -               2               -               -               

Banjir 8               7               -               -               -               -               9               -               -               

Tanah longsor 15            -               1               -               7               -               -               4               -               

Total Korban 41 7 3 0 9 0 11 4 0
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 Dari sisi korban mengungsi dan terdampak, jumlah korban banyak diakibatkan oleh kejadian 

bencana banjir , data tersebut dapat dilihat sebagai berikut :  

Gambar 3.4 

Trend korban bencana Mengungsi 

 

             Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat 2019 (diolah) 

 

Tabel 3.6 

Jumlah Korban Bencana di Kabupaten Garut  

 

       Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat 2019 (diolah) 

 

 

Bencana banjir bandang terjadi pada hari selasa tanggal 20 september 2016 pada 

Pukul 22.00 WIB di 6 (enam) kecamatan meliputi : kecamatan garut kota, kecamatan 

bayongbong, kecamatan karangpawitan, kecamatan tarogong kidul, kecamatan tarogong 

kaler, dan kecamatan banyuresmi kabupaten garut. Dampak dari bencana tersebut 

mengakibatkan korban meninggal , luka –luka dan pengungsian masyarakat. Data tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

2.524 1.469 

15.260 

3.932 

10.015 

1.210 

10.007 

2.468 
-
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 15.000
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Korban mengungsi 

Kejadian Bencana 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Puting beliung -               35            7.691      -               263          -               -               -               -               

Banjir -               1.405      7.499      3.877      5.906      1.200      9.387      2.438      -               

Tanah longsor 2.524      29            70            55            3.846      10            620          30            -               

Total Korban 2.524      1.469      15.260    3.932      10.015    1.210      10.007    2.468      -               

3.3 Penanganan Bencana Kabupaten Garut 
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Gambar 3.5  

Trend korban bencana banjir bandang 2016 

 

       Sumber : BPBD Provinsi Jawa Barat 2019 (diolah) 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar jumlah korban bencana adalah 

berjenis kelamin perempuan , hal tersebut mencerminkan bahwa para kaum perempuan 

memiliki kerentanan paling tinggi menjadi korban jika terjadi bencana. Korban meninggal 

dari total jumlah yang ada sebanyak 54 orang  , jumlah korban berjenis kelamin perempuan 

adalah sebanyak 37 orang  sedangkan laki-laki hanya 17 orang secara presentase korban 

meninggal perempuan dalam kejadian bencana tersebut sebesar 69% sedangkan korban 

laki-laki sebesar 31% . jika dilihat dari sisi korban luka-luka pun korban bencana berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 20 orang sedangkan korban berjenis kelamin adalah 15 orang 

secara presentase korban luka-luka perempuan sebesar 57% sedangkan laki-laki 43 %.  

 Bencana banjir bandang pada 2016 juga telah mengakibatkan 2.525 orang mengungsi , 

beberapa kecamatan direlokasi keberbagai tempat yang aman dari bencana banjir, pada saat tanggap 

darurat 14 tempat dijadikan tempat pengungsian oleh masyarakat terdampak dari bencana banjir 

tersebut , data berikut merupakan data korabn pengungsian terdampak dari banjir bandang yang terjadi 

di Kabupaten Garut yang terjadi pada tahun 2016 : 
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Tabel 3.7 

Data Pengungsi Berdasarkan Gender Dan Usia Serta Jenjang Pendidikan  

Sumber : BPBD dan Dinsosnakertrans Kabupaten Garut 2019 (diolah) 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pengungsi berdasarkan jenis kelamin sebagian 

besar adalah kaum laki-laki dari total korban pengungsi sebanyak 2.525 orang total jumlah pengungsi 

laki-laki sebanya 1.341 orang dan korban pengungsi perempuan sebanyak 1.184 orang. Dari segi usia 

korban pengungsian sebagian besar ada pada usia 22-69 tahun sebanyak 1.808 orang dan jenjang 

pendidikan pengungsi sebagian besar adalah berpendidikan sd yaitu sebanyak 287 orang.  Ibu hamil 

dan kaum disabilitas juga masuk kedalam kategori data pengungsian , untuk ibu hami sebanyak 31 

orang dan penyandang disabilitas sebanyak 7 orang.  

 

 

Penanganan bencana mulai dilakukan beberapa unsur baik pemerintahan ,swasta , dan peran 

serta swadaya masyarakat . Peran BPBD dalam kaitannya terhadap penanggulangan bencana adalah 

sebagai pusat koordinasi dalam penanganan bencana yang ditunjuk langsung oleh undang-undang no 

24 tahun 2007 , dalam hal penanganan bencana pihak BPBD baik provinsi maupun daerah bereran 

dalam 3 fase yaitu fase pra bencana , tanggap darurat dan pasca bencana.  

 Dalam kaintannya penanganan bencana di Provinsi Jawabarat khususnya kabupaten garut , 

penanganan bencana pada fase pra bencana dilakukan melalui sosialisasi dan pengarahan kepada 

masyarakat untuk persiapan dalam hal jika terjadi bencana. Beberapa program sosialisasi dilakukan 

oleh BPBD melalui berbagai kegiatan diantaranya membuat program Desa Tangguh Bencana , 

program sosialisasi melalaui Desa tangguh bencana ini tujuannya memberikan kewaspadaan kepada 

KK JIWA L P 0-5 6-21 22-69 70+ SD SMP SMA PT

1 ISLAMIC CENTRE 43 129 70 59 8 51 70 0 0 0 23 8 4 0

2 MESJID AL-HIKMAH 107 370 184 186 51 123 184 12 5 0 45 16 14 0

3 AULA MAKOREM 49 168 80 88 24 63 78 3 0 5 19 6 4 0

4 RAMONA 1 27 103 48 55 16 42 45 0 3 1 18 5 1 0

5 RAMONA 2 78 335 187 148 39 145 146 5 0 0 60 22 6 0

6 KELURAHAN PAKUWON 39 138 74 64 20 40 73 5 4 0 13 3 0 0

7 RUSUNAWA WORKSHOP 107 415 221 194 47 146 220 2 0 0 35 30 17 5

8 MUARA SANDING 20 75 43 32 9 28 38 0 2 0 12 4 4 0

9 SUKAMENTRI 97 156 108 48 7 40 109 0 0 0 15 7 2 0

10 PINGGIR SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 MANDIRI 79 127 71 56 11 33 82 1 0 0 14 11 6 0

12 LAPANG PARIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 BOJONG SUDIKA 101 397 196 201 51 151 192 3 0 1 22 10 6 1

14 POLSEK TARKID 40 112 59 53 9 32 71 0 0 0 11 6 4 6

787 2525 1341 1184 292 894 1308 31 14 7 287 128 68 12JUMLAH

NO LOKASI PENGUNGSIAN

DATA BERDASARKAN

KK/JIWA JK USIA
IBU HAMIL DISABILITAS

JENJANG PEND.

3.4 Permasalahan Penanganan Bencana Menurut Gender  di Kabupaten Garut 
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masyarakat di daerah rawan bencana , sehingga jika terjadi bencana masyarakat akan lebih siap dan 

meminimalisir terjadinya korban. Peran BPBD pada saat tanggap darurat adalah menjadi pihak yang 

membantu efakuasi korban , penyiapan logisti dan lain sebagainya namun hanya berfokus kepada 

bencana yang memberikan dampak sosial yang tinggi artinya peran serta BPBD hanya untuk bencana 

yang memberikan dampak kepada suatu kawasan.  Jika bencana dalam ukuran kecil sebagai contoh 

bencana longsor yang berdampak kepada 1 atau beberapa rumah maka hal tersebut ditangani oleh 

pihak Desa dan Kecamatan. 

Beberapa permasalahan terkait data Gender maupun data kebencanaan BPBD kabupaten Garut 

sampai saat ini masih terbatas , pola pengumpulan data kebencanaan belum terekap/teradministrasi 

secara lengkap . Data korban , dan data lainnya hanya bersidat global dan belum teradmisnistrasi 

secara gender, usia maupun pendidikan . Hal tersebut memang menjadi permasalahan penanganan 

bencana di provinsi Jawabarat khususnya di Kabupaten Garut  pada saat tanggap darurat dan pasca 

bencana. Sebagai contoh untuk keperluan logistik untuk keperluan wanita dan anak diluar dari 

kebutuhan makanan dan selimut itu masih terbatas dan sering terjadi kekurangan ataupun tidak ada 

logistik dari para donatut sehingga data Gender dan strategi penanganan berdasarkan Gender dirasa 

perlu perhatian khusus bagi pemerintah agar dalam hal penanganan kebencanaan korban perempuan 

dan anak dapat diminimalisir serta kebutuhan korban terdampak perempuan dan anak dapat 

terlengkapi pada saat relokasi/ pengungsian.   
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Dalam bab berikut ini akan dipaparkan mengenai analisa trend kejadian bencana yang menimbulkan 

korban perempuan dan anak serta beberapa analisa kebijakan terkait dengan penanggulangan 

bencana baik prabencana maupun pasca bencana.    

4.1. Analisa Data Terpilah Kerentanan Bencana Kabupaten Garut 

Kabupaten garut merupakan kabupaten dengan Jumlah penduduk sebanyak 2,228,711 secara 

presentase jumlah penduduk di kabupaten garut lebih banyak berjenis kelamin laki-laki . Penduduk 

berjenis kelamin laki-laki di Kabupaten Garut saat ini sebesar 51,07 % dari populasi individu yang ada 

sedangkan jenis kelamin perempuan ada pada angka 49,93 % . Berdasarkan rentang usia , 

masyarakat Kabupaten Garut berada pada usia produktif data tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 

Gambar 4.1 

Presentase Penduduk Berdasarkan Rentang Usia 

 

   Sumber : BPS Kabupaten Garut  

 Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa 30,8 % penduduk Kabupaten Garut merupakan 

penduduk dengan usia dewasa , 19,4% merupakan usia anak dan lansia , 18,7 % ada pada usia 

remaja dan untuk balita serta manula sebanyak 5,4% dan 6,4% dari total populasi penduduk. Dari date 
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BAB IV 
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tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Garut didomminasi oleh 

penduduk dengan rentang usia 26-45 tahun ,  Jika dilihat dari proporsi setiap rentang usia berdasarkan 

Gender maka , secara rata-rata rasio penduduk wanita sebesar 48% + , data tersebut dapat dilihat 

pada gambar berikut :  

Gambar 4.2 

Presentase Penduduk Berdasarkan Rentang Usia & Gender 

 

Sumber : BPS Kabupaten Garut (diolah) 

 Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa presentase jumlah penduduk wanita pada setiap 

rentang usia lebih rendah dari presentase penduduk laki-laki . Pada usia balita presentase penduduk 

wanita sebesar 48,3% , 48,4 % pada usia anak-anak , 49,2 % pada usia remaja , 49,4% pada usia 

dewasa , 49,1 % pada usia lansia dan 47 ,2 % pada usia manula . Dari data tersbut dapat disimpulkan 

bahwa presentase penduduk wanita terbanyak ada pada usia remaja, dewasa dan lansia. Dari sisi 

presntase penduduk berjenis kelamin wanita, presentase jumlah penduduk wanita sebagian besar ada 

pada usia Dewasa yang berumur 26-45 tahun hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut : 

Gambar 4.2 

Presentase Penduduk Perempuan Berdasarkan Rentang Usia 

 

   Sumber : BPS Kabupaten Garut  
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 Dari data presentase jumlah penduduk wanita di kabupaten garut dapat diihat bahwa sebagian 

besar didominasi oleh penduduk perempuan pada usia dewasa , secara presentase penduduk dewasa 

ada pada 31,1% , 19,5% usia lansia , 19,2 % usia anak – anak , 18,8 % usia rema 6,3% usia balita dan 

5,2% usia manula. 

 Berdasarkan beberapa pemaparan mengenai presentase penduduk berdasarkan gender dan 

usia khususnya pada kaum perempuan, maka kerentanan korban bencana ada pada balita ,anak dan 

lansia hal ini dikarenakan bahwa tingkat pengetahuan dan kesiapan untuk menerima suatu bencana 

bagi kaum balita , anak dan lansia sangat rendah. Secara keseluruhan penduduk, usia balita, anak dan 

lansia jumlah penduduk secara presentase ada pada 30,2% dari total populasi yang ada dan pada 

gender perempuan secara khusus ada pada 30,7% dari taotal pospulasi penduduk perempuan yang 

ada di kabupaten garut.   

4.1.1. Matriks Kebencanaan Berdasarkan Historis Kejadian Bencana 

Kabupaten garut merupakan Kabupaten ke 2 secara nasional yang memiliki tingkat rawan 

bencana tertinggi di indonesia setelah kabupaten cianjur. Dari 42 kecamatan yang ada di garut , 18 

diantaranya adalah daerah dengan rawan bencana yang tinggi Daerah itu di antaranya adalah 

Kecamatan Cisewu, Cisompet, Pakenjeng, Bungbulang dan Malangbong. Longsor merupakan 

bencana alam yang paling berpotensi di wilayah itu. Sebanyak 18 dari 42 kecamatan di Garut, 

ditetapkan sebagai daerah rawan bencana alam. 

 Berdasarkan historis kebencanan , ada 2 bencana yang sering mengancam masyarakat yaitu 

bencana alam dan bencana non-alam . Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Garut ini 

adalah bencana longsor dan Banjir , pada 5 tahun terakhir kejadian longsor terjadi sebanyak 187 kali , 

dan kejadian gempa bumi sebanyak 87 kali . Disamping itu kejadian banjir dan puting beliung dalam 5 

tahun terakhir terjadi 43  kali untuk banjir dan 44 kali untuk puting beliung. Untuk kejadian bencana 

Non-alam di kabupaten garut , pada lima tahun terakhir terjadi 114 kali kejadian bencana kebakaran 

baik kebakaran hutan maupun kebakaran fasilitas rumah dan lainnya. Secara matriks , pengelompokan 

jenis terjadinya bencana terhadap masyarakat terdampak yang mengakibatkan kerugian bagi 

masyarakat di Kabupaten garut adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 

Matriks Bencana Kabupaten Garut  
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                Sumber : Hasil analisa dari data BPBD Jawa Barat  

Berdasarkan analisa matriks kebencanaan seperti yang tersaji pada gambar 4.3 , Jika dilihat 

dari seberapa besar dampak dari bencana tersebut , Bencana banjir merupakan bencana yang 

mengakibatkan dampak yang besar bagi masyarakat. Pada tahun 2016 silam , bencana banjir menelan 

korban jiwa sebanyak 54 orang diantaranya 17 orang laki – laki dan 37 orang perempuan , serta  

menimbulkan korban luka – luka dan pengungsian bagi masyarakat yang terdampak. 

 Bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Garut diakibatkan dari meluapnya sungai cimanuk , 

sungai cimanuk membentang dari hulu dan melewati sebagian besar wilayah di Kabupaten Garut. 

Meluapnya Sungai Cimanuk diakibatkan dari beralihnya fungsi lahan-lahan di hulu sungai sehingga 

berkurangnya jumlah lahan resapan air yang mengakibatkan bertambah besarnya volume air jika 

terjadi hujan. eksploitasi yang terjadi di kawasan konservasi yang dilindungi di Garut menjadi penyebab 

utama dalam bencana alam banjir . Eksploitasi lingkungan dilakukan pengembang yang melanggar 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Warna merah pada tanah di sekitaran sungai menunjukan tanah 

gundul dan bukan vegetasi permanen. kawasan yang diperuntukan sebagai resapan air tanah, kerap 

digunakan sebagai lahan pertanian, pembangunan kawasan wisata, hingga properti dengan tidak 

memerhatikan kaidah lingkungan. 

Topografi yang curam juga mengakibatkan derasnya air jika terjadi hujan menuju ke sungai 

sekitaran cimanuk sehingga dengan berkurangnya lahan serapan akan menambah kecepatan air dan 

menambah volume air secara cepat pula. Sungai Cimanuk adalah sungai yang Koefisien Regim 

Sungai (KRS) paling buruk se-Pulau Jawa, bahkan terburuk secara nasional. Ketika musim kemarau, 

KRS Cimanuk nilainya 1, tapi saat musim hujan nilainya 771. 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
KAJIAN DATA TERPILAH KORBAN BENCANA  DI JAWA BARAT 2019 

 

 61 

 

KRS adalah perbandingan debit air tertinggi dengan debit air terendah dalam satu periode. 

Biasanya pada saat musim hujan tertinggi dan musim kemarau terendah. KRS yang baik mempunyai 

nilai 50 ke bawah. KRS kategori sedang nilainya 50 – 120 dan KRS kategori buruk nilainya 120 ke 

atas. 

4.1.2. Analisa Presentase Korban Bencana Terdampak 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor 

nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam setiap bencana , beberapa kejadian 

menelan korban yang sebagian besar kaum perempuan dan anak , hal tersebut di karenakan beberapa 

faktor seperti waktu kejadian yang terjadi manakala perempuan dan anak berada di rumah , faktor ke 

dua adalah kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana pada masyarakat khsusunya kaum perempuan 

yang dirasa masih sangat kurang hingga saat ini. 

 Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawabarat dan Kabupaten Garut lima tahun terakhir dari 6 

jenis bencana yang sering terjadi terdapat korban jiwa perempuan sebanyak 62,79 % , sedangkan pria 

sebanyak 37,21 % , disamping itu korban luka – luka juga didominasi oleh kaum perempuan sebanyak 

65,22 % sedangkan laki-laki sebanyakk 34,78 % . hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam data 

tersebut dapat dilihat sebagai berikut :    

Gambar 4.4 

Korban bencana Berdasarkan Gender 

 

Sumber : BPBD Jawa Barat (Diolah) 
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 Berdasarkan grafik diatas , dapat dilihat bahwa korban bencana alam didominasi oleh kaum 

perempuan . Secara jenis bencana , korban bencana sebagian besar diakibatkan oleh bencana banjir 

baik korban bencana meninggal maupun luka – luka. Dari gambar tersebut beradasarkan jumlah 

korban dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.1 

Korban Bencana Berdasarkan Gender 

Jenis Bencana  
Meninggal Dunia  Hilang   Luka- Luka  

L P L P L P 

Kebakaran 4 8 0 0 0 2 

Banjir 19 37 0 0 15 20 

Longsor 6 6 0 0 1 8 

Gempa bumi 1 3 0 0 0 0 

Puting beliung 0 0 0 0 0 0 

Gelombang 2 0 0 0 0 0 

Jumlah Korban  32 54 0 0 16 30 
Sumber : BPBD Jawa Barat (diolah) 

 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa korban meninggal untuk bencana banjir sangat dominan 

, hal ini disebabkan karena kejadian bencana pada tahun 2016 yang menelan korban jiwa sebanyak 54 

orang , 17 diantaranya penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 37 orang adalah perempuan. Dalam 

kejadian tersebut menimbulkan dampak yang sangat besar bagi Kabupaten Garut dan menjadi 

bencana nasional pada saat itu bencana banjir tersebut terjadi pada pukul 22.00 wib yang 

menggenangi 7 kecamatan .  

 Dampak dari banjir tersebut tidak hanya mengakobatkan korban jiwa, namun juga 

mengakibatkan korban mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari kejadian banjir tersebut korban 

mengungsi sebanyak 2.525 jiwa dengan 178 kepala keluarga . Korban pengunsian di tampung ke 14 

titik tempat yang aman dari ancaman bencana di setiap titik pengungsian memiliki jumlah yang 

bervariatif dari 70 jiwa sampai dengan 415 jiwa. Secara gender korban pengungsian di dominasi oleh 

penduduk berjenis kelamin laki – laki , data terebut dapat dilihat sebagai berikut : 
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Gambar 4.5 

Korban Pengungsian Bencana Banjir 2016 

 

             Sumber : BPBD Kabupaten Garut 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa secara gender korban pengungsian didominasi oleh 

penduduk berjenis kelamin laki-laki , secara total presentase pengungsi berjenis kelamin laki-laki 

sebanyak 53,11% sedangkan pengungsi berjenis kelamin perempuan sebanyak 46,89%. Dari 

keseluruhan jumlah pengungsi , secara usia pengungsi banjir bandang pada tahun 2016 ini sebagian 

besar adalah penduduk usia dewasa dan anak-anak. Jumlah penduduk yang mengungsi pada usia 

dewasa sebanyak 1.308 jiwa dan anak – anak sebanyak 894 jiwa.  

 Berdasarkan data-data yang telah dijelaskan mengenai data historis korban bencana maka 

dapat disimpulkan, secara historis kejadian bencana di Kabupaten Garut ini yang berdampak kepada 

masyarakat dan memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan adalah bencana Banjir . Secara risiko 

kebencanaan dalam analisa matriks kebencanaan sudah dijelaskan bahwa bencana banjir memiliki 

kerentanan dan risiko yang sangat tinggi disamping memiliki dampak yang sangat besar pada 

masyarakat. Contohnya pada kejadian banjir bandang pada tahun 2016 sebanyakk 2.525 jiwa 

penduduk harus mengungsi, jika dilihat dari dampak bukan hanya dampak perekonomian yang terkena 

dampak dari bencana tersebut namun juga dampak sosial yang memungkinkan para penduduk 

mengalami rasa tidak nyaman yang berkepanjangan. Sampai saat ini masih ada 1.170 penduduk yang 

masih tinggal di hunian sementara . Sehingga dari beberapa kejadian bencana yang terjadi para 

pemangku kepentingan harus berupaya mempersiapkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi 

bencana banjir yang ditimbulkan dari kurangnya lahan resapan di Kabupaten Garut. 
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4.1.3. Analisa Penguatan Kelembagaan Dalam Kesiapsiagaan Bencana 

Dalam menghadapi bencana, segala risiko terjadinya korban dapat diminimalisir seminim 

mungkin dengan cara menumbuhkan kesadaran bencana bagi masyarakat. Kesadaran akan bencana 

tersebut dapat dilakukan dengan program pemberdayaan dan partisipasi masyarakat , tentunya 

dengan pendampingan para pemangku kebijakan agar proses pemberdayaan dan partisipasi melalui 

sosialisasi badan atau institusi terkait dapat berjalan lancar.  

Pada saat ini Kabupaten Garut sudah melakukan program Desa tangguh bencana, hal ini 

dikarenakan beberapa kejadian bencana yang menelan korban jiwa dan korban pengungsian . Desa 

tangguh bencana di harapkan dapat menekan korban jiwa pada setiap bencana yang dilakukan 

dengan proses sosialisasi ke Desa –desa dan kecamatan . Seluruh wilayah Kabupaten Garut 

merupakan wilayah rentan bencana dengan berbagai karakteristik dan risiko bencananya masing-

masing.  

Dalam Peraturan BNPB no 1 tahun 2012 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan 

DesaTangguh Bencana ada 6 kategori dengan 20 indikator capaian yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Korban bencana Berdasarkan Gender 

KATEGORI   INDIKATOR 

LEGISLASI  Kebijakan/Peraturan di Desa/Kelurahan tentang PB/PRB 

PERENCANAAN  
KELEMBAGAAN 

Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi Komunitas, dan 
Rencana kontijensi 

Forum PRB 

Relawan Penanggulangan Bencana 

Kerjasama antar pelaku dan wilayah 

PENDANAAN 
Dana tanggap darurat 

Dana untuk PRB 

PENGEMBANGAN 
KAPASITAS  

Pelatihan untuk pemerintah desa 

Pelatihan untuk tim relawan 

Pelatihan untuk warga desa 

Pelibatan/partisipasi warga desa 

Pelibatan Perempuan dalam tim relawan 

PENYELENGGARAAN Peta dan analisa risiko/Kajian Risiko Bencana 

PENANGGULANGAN 
BENCANA 

 Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian 

 Sistem peringatan dini 

Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik) 
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KATEGORI   INDIKATOR 

Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan masyarakat 

Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan 

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB 

Perlindungan aset produktif utama masyarakat 
Sumber : Peraturan Kepala BNPB terkait Desa Tangguh Bencana 

 Dengan implementasi desa tangguh bencana , terbukti dapat meminimalisir korban jiwa 

maupun korban pengungsian khususnya untuk risiko bencana banjir . Data efektifitas program yang 

dijalankan tercermin dari pengurangan jumlah korban jiwa atas terjadinya bencana banjir. Data tersebut 

dapat dilihat sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Korban bencana Berdasarkan Gender 

Tahun 
Kejadian 

Banjir 

Meninggal Dunia  Hilang   Luka- Luka  

 Jiwa   Jiwa   Jiwa  

 L   P   L   P   L   P  

2013 11 1 0 0 0 0 0 

2014 9 0 0 0 0 0 0 

2015 5 1 0 0 0 0 0 

2016 11 17 37 0 0 15 20 

2017 4 0 0 0 0 0 0 

2018 3 0 0 0 0 0 0 
Sumber : Data BPBD Kabupaten Garut  

 Dari data diatas , walaupun peran Desa tangguh bencana sudah dijalankan dan mampu 

meminimalisir risiko terjadinya korban , namun tidak menutup kemungkinan pada saat pelaksanaan 

masyarakat belum memahami risiko bencana yang terjadi karena proses sosialisasi yang dijalankan di 

Kabupaten Garut berpusat di balai desa. Hal ini menyebabkan jangkauan informasi memiliki beberapa 

kendala bagi masyarakat yang jauh dari balai desa. Penguatan kelembagaan perlu ditingkatkan dan 

perlu juga untuk mendesentralisasi proses sosialisasi ke tingkat rt/rw setempat dengan memaksimalkan 

program posyandu dan komunitas komunitas perempuan di rt/rw setempat. 

 Selain itu juga kesadaran risiko bencana harus menjadi suatu budaya masyarakat , hal ini 

dikarenakan tingkat risisko secara wilayah Kabupaten Garut ini memiliki indeks kerentanan yang tinggi 

secara provinsi sehingga perlu adanya upaya yang membiasakan seluruh warga untuk membudayakan 

perilaku sadar bencana. 
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4.1.4. Peran Wanita Dalam Kesiapsiagaan Bencana 

Kemampuan perempuan sebagai decision maker pada kesiapsiagaan bencana sangat 

diperlukan mengingat esensi kesiapsiagaan bencana adalah untuk  meningkatkan kapasitas atau 

kemampuan untuk bertahan dan mengurangi risiko serta dampak dari bencana. Kepemimpinan 

perempuan pada Kesiapsiagaan bencana dapat diwujudkan pada: 

1. Tingkat Keluarga Yaitu ketika pada sebuah keluarga, seorang perempuan harus menjadi 

kepala keluarga. Kepala keluarga tersebut perlu diberikan pelatihan-pelatihan ketrampilan dan 

dilibatkan dalam semua tahapan proses pembentukan kelurahan tangguh bencana agar dapat 

menyampaikan kembali informasi penting mengenai risiko bencana kepada seluruh anggota 

keluarganya. Pelatihan ketrampilan dapat dijadikan modal usaha untuk membantu kebutuhan 

sehari-harinya dan pelibatan dalam semua tahapan proses pembentukan kelurahan tangguh 

bencana akan meningkatkan kapasitasnya mengenai pengetahuan bencana. 

2. Tingkat Masyarakat Di tingkat masyarakat, perempuan dapat berperan aktif di sebuah 

organisasi atau kelompok relawan. Mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

mengeluarkan pendapat, meningkatkan pengetahuan dan kapasitasnya serta mengaplikasikan 

ilmunya ketika dibutuhkan. Perempuan juga dapat diberikan pelatihan mengenai peralatan 

penanggulangan bencana karena sebuah penelitian mengungkapkan, bahwa perempuan 

dapat menerima informasi baru dengan cepat dan memiliki hormon yang menyebabkan 

mereka memiliki kemampuan multitasking yang sangat baik. Multitasking sendiri, merupakan 

sebuah kemampuan untuk mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus pada saat yang 

bersamaan. Di tingkat masyarakat perempuan dapat beraktivitas lebih cepat dalam 

menyebarkan informasi kepada organisasi dan kelompok relawan lainnya. Organisasi dan 

kelompok relawan perempuan ini sangat tepat untuk dijadikan sarana kampanye budaya sadar 

bencana. 

3. Tingkat Institusi Di tingkat institusi diperlukan decision maker yang mampu mengeluarkan 

kebijakan untuk kesiapsiagaan bencana secara cepat dan tepat namun tetap disesuaikan 

dengan kebutuhan perempuan. Seperti pada saat memberikan peringatan dini, menyiapkan 

rencana kontijensi, mengumpulkan peralatan dan logistik, melakukan aktivitas pencarian dan 

penyelamatan, perlu melibatkan kelompok perempuan agar tidak terjadi kekerasan ataupun 

pelecehan terhadap perempuan. 
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Disamping peran perempuan dalam penanganan bencana , secara masyarakat juga perlu memiliki 

ketangguhan dalam menghadapi bencana. Masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana 

memiliki beberapa karakteristik (Maarif, 2012), yaitu sebagai berikut:  

1. Kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya yang akan terjadi.  Dalam 

konteks penanggulangan bencana ada istilah yang sudah sangat mendunia yaitu Pengurangan 

Risiko Bencana (PRB) atau Disaster Risk Reduction (DRR). PRB adalah sebuah konsep dan 

praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan 

mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan bahaya, mengurangi 

kerentanan manusia dan properti, manajemen kebijakan lahan dan lingkungan, meningkatkan 

kesiapsiagaan dan peringatan dini merupakan contoh dari pengurangan risiko bencana. 

2. Kemampuan untuk melawan atau menghindari ancaman bencana tersebut. Kemampuan untuk 

melawan ini merupakan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat. Kapasitas/kekuatan adalah 

sumber daya, pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan yang dimiliki seseorang atau 

masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, 

mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan cepat memulihkan diri 

dari bencana.Kapasitas berupa sumberdayasumberdaya tersedia untuk mengurangi 

kerentanan serta mencegah ancaman atau mengurangi tingkat ancaman. Sumberdaya 

tersebut dapat berupa kebijakan, kegiatan, pengetahuan, keterampilan, alat, tenaga, dana dan 

lainnya. Semakin besar sumberdaya tersedia, berarti semakin tinggi kapasitas, sehingga risiko 

semakin rendah. Sebaliknya, semakin sedikit sumberdaya, semakin rendah kekuatan dan 

semakin tinggi risikonya. 

3. Kemampuan untuk mengadaptasi bencana dan dampak yang ditimbulkan. Apabila kita tidak 

mampu melawan ataupun menghindar, maka kita harus mampu mengurangi, mengalihkan 

atau menerima risiko bencana yang akan terjadi. Prinsip-prinsip manajemen risiko berlaku 

untuk menanggulangi bencana. Upaya memperkecil dampak yang ditimbulkan atau mitigasi 

bencana, seperti membuat bangunan tahan gempa, membangun shelter vertikal, membuat 

jalur evakuasi dan sebagainya harus diterapkan. Pengalihan risiko atau risk transfer, seperti 

asuransi bencana mulai dibudayakan. Pada dasarnya mengadaptasi bencana ini bertujuan 

agar kemampuan masyarakat untuk menerima risiko semakin tinggi. Hal ini berkaitan dengan 

filosofi, hidup berdampingan secara damai dengan bencana (Living in harmony with disaster). 

4. Kemampuan untuk pulih kembali secara cepat setelah terjadi bencana. Ketangguhan suatu 

masyarakat dalam menanggulangi bencana dapat dilihat dari kemampuannya untuk pulih 

kembali setelah ditimpa bencana (bounce back/ daya lenting). 



KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 
KAJIAN DATA TERPILAH KORBAN BENCANA  DI JAWA BARAT 2019 

 

 68 

 

Dari beberapa pemaparan peran perempuan terhadap kesiap siagaan , maka dalam hal ini para 

pihak terkait bencana dan pemberdayaan perempuan perlu meningkatkan sosialisasi mengenai peran 

pemimpin perempuan dalam keluarga dalam hal kebencanaan . Peran perempuan harus dapat 

mengedukasi setiap anggota keluarga mengenai setiap jenis bahaya , risiko dan penanggulangan jika 

terjadi bencana. Peran perempuan secara psikologis juga harus dapat memiliki kemampuan untuk 

melakukan trauma healing kepada anggota keluarganya sehingga penerimaan keadaan dan motivasi 

untuk tidak terpuruk pada saat bencana terjadi dapat dilakukan oleh perempuan karena kedekatan 

psikologis dan motivasi keluarga sangat berarti pada saat terjadinya bencana. 

 

4.2. Analisa Kebijakan Pemberian Bantuan Pasca Bencana 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

pasal 26 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana berhak mendapatkan 

bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesa Nomor 22 

Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana pasal 28 ayat (1) bahwa bantuan 

pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf d, diberikan 

kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih 

dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar 

korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dan 

memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan. Menurut Peraturan kepala badan BNPB no 7 tahun 

2008,  jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban bencana adalah sebagai berikut : 

1. Bantuan Tempat Penampungan/Hunian Sementara Bantuan penampungan/hunian sementara 

diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung fasilitas umum/sosial, seperti tempat 

ibadah, gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan 

sebagai tempat tinggal sementara. Standar Minimal Bantuan : 

 Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang. 

 Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan. 

 Memiliki aksesibititas terhadap fasilitas umum. 

 Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia. 

2. Bantuan Pangan, Bantuan pangan diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan 

yang disediakan oleh dapur umum. Bantuan pangan bagi kelompok rentan diberikan dalam 

bentuk khusus. 
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3. Bantuan Non Pangan Bantuan non pangan diberikan kepada korban bencana dalam status 

pengungsi di tempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk : 

1) Peralatan Memasak dan Makan 

2) Kompor, Bahan Bakar, dan Penerangan 

3) Alat-alat dan Perkakas 

4. Bantuan Sandang, bantuan sandang dalam bentuk : 

1) Perlengkapan pribadi 

2) Kebersihan pribadi 

5. Bantuan Air Bersih dan Sanitasi , Bantuan Air Bersih Diberikan dalam bentuk air yang 

kualitasnya memadai untuk kebersihan pribadi maupun rumah tangga tanpa menyebabkan 

risiko yang berarti terhadap kesehatan. Bantuan air bersih diberikan dalam bentuk sumber air 

beserta peralatannya. 

6. Bantuan Pelayanan Kesehatan , Korban bencana, baik secara individu maupun berkelompok, 

terutama untuk kelompok rentan, dapat memperoleh bantuan pelayanan kesehatan. Bantuan 

pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk Pelayanan kesehatan umum meliputi : 

a. Pelayanan kesehatan dasar. 

b. Pelayanan kesehatan klinis. 

 Amanah peraturan tersebut dalam pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik , seperti pada 

kejadian bencana Banjir pada 2016 sudah berjalan dengan baik namun beberapa keperluan seperti 

bantuan Sandang masih dirasakan sangat minim seperti popok bayi , kebutuhan wanita pada saat 

datang bulan dsb . Kebutuhan dasar sandang tersebut masih sangat terbatas karena fokus di BPBD 

Provinsi secara logistik berfokus pada penyediaan persediaan pangan dan obat obatan adapun 

persediaan kebutuhan sandang itu berbentuk selimut hal ini dikarenakan pihak BPBD tidak dapat 

mengestimasi kebutuhan akan hal tersebut dan meminimalisir terhadap risiki-risiko yang tidak diketahui 

sehingga sampai saat ini kebutuhan non pangan popok bayi dan pembalut wanita belum dapat menjadi 

persediaan BPBD dalam antisipasi bencana.  

4.2.1. Kebutuhan Wanita Dan Anak Dalam Kondisi Bencana 

Dalam setiap kejadian bencana korban pengungsian memerlukan berbagai hal kebutuhan yang 

mana kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup , seringkali kebutuhan 

dasar yang bersifat pribadi untuk kaum perempuan dan anak belum terpenuhi secara cepat. Kebutuhan 

dasar untuk perempuan dan anak memang sangat sensitif karena kaum perempuan dan anak ini 

masuk kedalam kategori rentan dan perlu penanganan khusus dalam memberikan bantuan pada saat 
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bencana. Secara klasifikasi kebutuhan wanita dan anak dalam keadaan bencana adalah sebagai 

berikut : 

 

Sumber : Analisa kebutuhan perempuan dan anak menurut peraturan kepala BNPB terkait pemberian korban  

bencana 

Wanita Anak

1. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang. 1. Berukuran 3 (tiga) meter persegi per orang.

2.  Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan. 2.  Memiliki persyaratan keamanan dan kesehatan.

3. Memiliki aksesibititas terhadap fasilitas umum. 3. Memiliki aksesibititas terhadap fasilitas umum.

4. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai kelompok usia. 4. Menjamin privasi antar jenis kelamin dan berbagai 

Bantuan Pangan
1. Bahan makanan beserta lauk pauk 2 kali sehari

1. Bahan makannan beserta lauk pauk 2 kali sehari beserta 

nutrisi tambahan (susu)

Bantuan Non Pangan 1. Peralaan rumah tangga -

1. 2 Stell Pakaian lengkap 1. Selimut

2. Alas kaki 2.2 stell Pakaian 

3. Pakaian beribadah 3. Perlengkapan mandi

4.Perlengkapan  mandi 4. Popok

5. Perlengkapan pribadi (Pembalut)

6. Selimut

1. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga hari

pertama, selanjutnya 15 liter per orang per hari

1. Bantuan air bersih diberikan sejumlah 7 liter pada tiga 

hari

2. Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang

per hari.

2. Bantuan air minum diberikan sejumlah 2.5 liter per orang

per hari.

3. WC terpisah 3. Tempat mandi Bayi dan anak

1. Pemeriksaan dan obat

1. Pemberian vitamin A bagi bayi berusia 6 bulan sampai 

balita

2. Semua bayi yang divaksinasi campak ketika berumur 6 

sampai 9 bulan menerima dosis vaksinasi ulang 9 bulan 

3. Anak berusia 6 bulan sampai 15 tahun dapat diberikan 

imunisasi campak.

Bantuan Tempat 

Penampungan/Hunian Sementara

Bantuan Sandang

Bantuan Air Bersih dan Sanitasi

Bantuan Pelayanan Kesehatan

Jenis Kebutuhan

Kategori Kebutuhan 
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5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis pada bab 4, berikut ini dapat dinyatakan beberapa kesimpulan dari hasil studi yang 

dilakukan : 

1. Jumlah penduduk di kabupaten garut sebagian besar didominasi oleh penduduk berjenis 

kelamin pria sebesar 51,07 % dari populasi individu yang ada sedangkan jenis kelamin 

perempuan ada pada angka 49,93 % . 

2. Presentase jumlah penduduk wanita di kabupaten garut sebagian besar didominasi oleh 

penduduk perempuan pada usia dewasa , secara presentase penduduk dewasa ada pada 

31,1% , 19,5% usia lansia , 19,2 % usia anak – anak , 18,8 % usia rema 6,3% usia balita dan 

5,2% usia manula. 

3. Kerentanan korban bencana ada pada balita ,anak dan lansia secara presentase ada pada 

30,7% dari taotal populasi penduduk perempuan yang ada di kabupaten garut.   

4. Jenis bencana yang perlu diwaspadai dan perlu dilakukan antisipasi secara serius adalah 

bencana Banjir dan tanah longsor sehingga perlu sosialisasi terkait kesiap siagaan dari 

bencana tersebut 

5. Dari hasil analisa data korban bencana meninggal , hilang dan luka-luka penduduk presentase 

korban berjenis kelamin perempuan leih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. lima tahun 

terakhir dari 6 jenis bencana yang sering terjadi terdapat korban jiwa perempuan sebanyak 

62,79 % , sedangkan pria sebanyak 37,21 % , disamping itu korban luka – luka juga 

didominasi oleh kaum perempuan sebanyak 65,22 % sedangkan laki-laki sebanyakk 34,78 %.  

6.  Jumlah korban perempuan terbanyak diakibatkan dari bencana banjir bandang yang 

diakibatkan dari meluapnya sungai cimanuk , secara presentase korban meninggal 

perempuan dalam kejadian bencana tersebut sebesar 69% sedangkan korban laki-laki 

sebesar 31%. 

BAB V 
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7. Untuk meminimalisir risiko terjadinya korban bencana berjenis kelamin perempuan langkah 

yang tepat adalah dengan mengoptimalkan program desa tangguh bencana sampai pada 

tingkat rt/rw . Pola yang dibutuhkan adalah menciptakan peran pemimpin perempuan untuk 

menumbuhkan budaya sadar bencana dalam keluarga. 

8. Dalam pemberian bantuan bagi korban bencana untuk kaum perempuan dan anak di 

fokuskan pada bantuan sandang pribadi seperti popok, pembalut dan kebutuhan 

perlengkapan lainnya. 

5.2  Rekomendasi 

Dari kesimpulan yang dinyatakan di atas, berikut ini beberapa rekomendasi yang mungkin bisa 

dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja penanganan bencana khususnya untuk meminimalisir jumlah 

korban bencana pada kaum perempuan dan anak : 

1. Dalam meminimalisir terjadinya korban bencana khususnya perempuan dan anak , 

pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebaiknya melakukan mapping kerentanan 

berdasarkan jumlah jiwa dan risiko bencana di setiap daerah sehingga program – program 

pemberdayaan untuk kesiapsiagaan bencana dapat lebih efektif 

2. Peran kaum perempuan dalam kesiapsiagaan dapat direalisasikan dengan program 

pemberdayaan yang bersifat pelatihan bagaimana perempuan dapat memimpin anggota 

keluarganya untuk memahami jenis bencana, antisipasi bencana, penyelamatan diri dan 

trauma healing. 

3. Pengoptimalan program Desa Tangguh Bencana dapat diperluas hingga rt/rw dengan cara 

mengajak partisipasi masyarakat dan komunitas-komunitas perempuan agar proses 

pemberdayaan dapat berjalan secara inklusif, terukur dan efektif. 

4. Untuk kebutuhan sandang bagi kaum perempuan dan anak (popok, pembalut dan kebutuhan 

perlengkapan lain) sebaiknya dilakukan sistem persediaan  sehingga jika terjadi bencana para 

kaum perempuan dan anak tidak akan merasakan ketidak nyamanan di tempat pengungsian. 

5. Perlu dibentuknya tim khusus dari pemerintah daerah yang akan melakukan pencatatan dan 

pendataan korban bencana secara lengkap pada saat bencana terjadi baik dalam klasifikasi 

gender , usia dan resiko bencana sehingga memudahkan dalam mengetahui jumlah korban 

bencana secara rinci dalam upaya evaluasi dan pembuatan kebijakan untuk pencegahan dan 

menekan jumlah korban bencana terutama perempuan dan anak.  
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