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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Bahaya Alam dan Bencana Alam 

 Awatona (1997) memberikan penjelasan mengenai bahaya alam (Natural 

Hazard) sebagai berikut :  

Natural hazards. As part of our environment, cant accour anywhere. 

Earthquakes, floods, volcanoes and violent weather variations, as well as 

other extreme natural events, cant tringger disaster when they interact with 

vulnerable conditions ( Awatona, 1997 :1 ). 

 

Teori diatas menjeleskan bahwa bahaya alam bisa terjadi dimanapun 

sebagai bagian dari lingkungan kita. Gempa bumi, banjir, gunung berapi, 

variasi cuaca yang hebat, seperti peristiwa alam lain yang hebat sekali, bisa 

memicu terjadinya bencana ketika berinteraksi dengan kondisi yang rentan. 

Menurut Rahayu P. Harkunti dan Sengara Wayan I dalam program 

kesiapan sekolah terhadap bahaya gempa (2002) memberikan penjelasan 

bahaya sebagai berikut : 

Bahaya (hazard) adalah kejadian alam yang dapat mengakibatkan suatu 

bencana dengan kata lain merupakan suatu kejadian alam yang mempunyai 

potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakan, cedera, hilangnya nyawa 

atau kehilangan harta benda. “A natural event that has the potential to 

cause harm or loss : fallinq rock is hazard in steep mountain areas”.  

 

Bahaya (hazard) adalah dapat berupa bahaya alam (natural hazard) 

maupun bahaya lainnya yang belum tentu terjadi yang belum tentu 

menimbulkan bencana (disaster). Bahaya ini terdiri dari sumber bahaya utama 

(main hazard) dan bahaya ikutan (collateral hazard). Aspek-aspek dari faktor 

bahaya ini meliputi tipe, frekuensi, lokasi, durasi, dan severity. 

UNCHS (United Nations Centre For Human Settlements) mengenai natural 

disaster adalah sebagai berikut : 

“…. a natural disaster could be defined as the interaction between a 

natural hazards, generated in mose case from a sudden and unexpected 

natural event, and vulnerable conditions which cause severe losses to man 

and his environment (built and natural). Theses losses create suffering and 
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chaos in the normal patterns of life, which lead to socio-economic, cultural 

and sometimes, political disruption. Such a situation requires outside 

intervention at intenational and national level in addition to individual and 

communal responses (Awatona, 1997 : 3). 

 

Teori diatas menjelaskan bahwa sebuah bencana alam bisa didefenisikan 

sebagai interaksi antara bahaya alam yang disebabkan pada banyak kasus dari 

peristiwa alam yang tiba-tiba dan tidak diduga-duga dan kondisi rentan yang 

menyebabkan kerugian yang hebat untuk manusia dan lingkungannya (bagunan 

dan alami). Kerugian ini menciptakan penderitaan dan kekacauan pada pola 

hidup yang normal, yang berperan penting pada sosial ekonomi, budaya, dan 

kadang-kadang kekacauan politik. Situasi seperti ini, membutuhkan campur 

tangan dari pihak luar pada tingkat nasional dan internasioanal disamping 

tanggapan individu dan umum.  

Menurut UNDP (1992). Menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

bencana sebagai berikut : 

Bencana adalah gangguan yang serius dari berfungsinya suatu 

masyarakat, yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap 

lingkungan, material dan manusia, yang melebihi kemampuan masyarakat 

yang tertimpa bencana untuk menanggulanginya dengan hanya 

mengggunakan sumber-sumber daya masyarakat itu sendiri. Bencana 

sering diklasifikasikan sesuai dengan cepatnya serangan tersebut (secara 

tiba-tiba atau pelahan-lahan), atau sesuai dengan penyebab bencana itu 

(secara alami atau karena ulah manusia) (UNDP, 1992 :12). 

 

Defenisi bencana menurut Yayasan IDEP (2007) adalah sebagai berikut : 

Bencana adalah peristiwa atau serangkaina peristiwa, disebabkan oleh 

alama atau karena ulah manusia, yang terdapat terjadi secara tiba-tiba 

atau perlahan-lahan, yang menyebabkan gangguan serius terhadapa 

berfungsinya suatu masyarakat sehingga menyebabkan suatu kerugian 

yang meluas pada kehidupan manusia baik dari segi materi, ekonomi atau 

lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyrakat tersebut untuk 

mengatasi menggunakan sumberdaya – sumberdaya yang mereka miliki. 

Suatu bencana merupakan suatu fungsi dari proses risiko. Yang 

diakibatkan oleh gabungan dari bahaya, kondisi-kondisi kerentanan dan 

kemampuan atau langkah-langkah yang tidak memadai untuk mengurangi 

potensi akibat-akibat negatif risiko (Yayasan IDEP, 2007 : 18).   
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Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana memberikan pengertian sebagai berikut :  

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik 

oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa bencana 

merupakan peristiwa yang terjadi karena bertemunya ancaman dari luar 

terhadap kehidupan manusia dengan kerentanan, yaitu kondisi yang 

melemahkan masyarakat untuk menangani bencana. Singkatnya ketika ancaman 

berdampak merugikan manusia dan lingkungan, dan tidak adanya kemampuan 

masyarakat untuk menanggulanginya. 

Bencana alam adalah situasi yang disebabkan oleh peristiwa alam di luar 

dengan dan daya kemampuan manusia, sehingga orang banyak terjerumus 

kedalam keadaan tidak berdaya, menimbulkan korban, kerugian,penderitaan 

hidup, dan kehidupan. Bencana aalam adalah konsekuensi dari kombinasi 

aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, 

tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat 

kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian 

dalam bidang keungan dan sturuktural, bahkan sampai kematian. 

Menurut Yayasan IDEP (2007) memberikan kategori mengenai bencana 

sebagai berikut : 

Berdasarkan penyebab bahayanya, bencana dapat di kategorikan menjadi 

tiga, yaitu bencana sosial dan bencana campuran. Bencana alam 

disebabkan oleh kejadian-kejadian alamiah seperti gempa bumi, tsunami, 

letusan gunung api, dan angin topan. Bencana sosial atau bencana buatan 

manusia, yaitu hasil tindakan langsung maupun tidak langsung manusia 

seperti perang, konflik sosial, terorisme dan kegagalan teknologi. Bencana 

terjadi karena alam dan manusia sekaligus yang di kenal sebagai bencana 

campuran/kompleks, seperti banjir dan kekeringan (Yayasan IDEP, 2007 : 

31).    
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 Menurut BAKORNAS PB (2006-II-I) Bencana dapat disebabkan oleh 

kejadian alam (natural disaster) maupun oleh manusia (man-made disaster). 

Faktor-faktor yang menyebabkan bencana antara lain : 

a. Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-

made hazards) yang menurut United Nation International Strategy For 

Disaster Reduction (UN-ISDR) dapat di kelompokkan menjadi bahaya 

geologi (geological hazards) bahaya hidrometeorologi 

(hydrometeorolgical hazards), dan penurunan kualitas lingkungan 

(environmental degradation) 

b. Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur 

serta elemen-elemen di dalam kota/kawasan yang berisiko bencana 

c. Kapassitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyrakat. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat pengertian yang berbeda dan saling 

terkait antara bahaya alam (natural hazard) dan becana alam (natural disaster). 

Bahaya alam (natural hazard) merupakan kejadian yang bersifat alamiah yang 

belum tentu menimbulkan bencana alam (natural disaster). Bencana alam akan 

terjadi bila bahaya alam terjadi pada kondisi atau keadaan yang rentan 

(vulnerable) terhadap bahaya tersebut.    

Salah satu model yang menunjukan keterkaitan antara disaster dan 

vulanerability adalah model “crunch”, seperti yang di ungkapkan Awatona 

sebagai berikut : 

The crunch model,widely used in disaster management, states that risk (or 

disaster) is the product of vulnerability meeting a given hazard. 

Vulnerabilities social, economic, cultural, organizational or political, 

whilst natural hazards include earthquake, flood, landslide, volcano and 

fire (Awatona, 1997 : 150). 

 

Teori diatas menjelaskan bahwa Model Crunch, secara luas digunakan pada 

manajemen bencana yang menyatakan bahwa risiko/bencana merupakan 

produk kerentanan bertemu dengan bahaya tertentu. Kerentanan pada bidang 

sosial, ekonomi, budaya, politik, bahaya alam termasuk gempa bumi, banjir, 

longsor, gunung berapi dan kebakaran. 

Awatona (1997) juga menyebutkan bahwa komponen - komponen dari 

faktor hazard meliputi tipe, frekuensi, lokasi, durasi dan „severity‟. Sedangkan 



25 
 

 
 
 

 
BAHAYA 

(HAZARD) 

 
BENCANA 

 
KERENTANAN 

(-) 

KETAHANAN/ 

KEMAMPUAN 

MENANGGULANGI 

(+) 

komponen dari faktor vulnerability meliputi sosial, ekonomi, bangunan / 

infrasturktur, dan organisasi. 

Faktor lain yang berkaitan dengan “disaster” adalah kapasitas (capacities), 

yaitu aspek-aspek positif dari situasi yang ada, apabila dimobilasasi dapat 

mengurangi risiko bencana dari “natural hazards” dapat di deskripsikan 

sebagai mengurangi “vulnerability” dan meningkatkan “capacity” (Awatona, 

1997 : 150 -151). 

Sanderson (1997 : 150) menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap bencana adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 2.1 

Faktor Terjadinya Bencana 

 

 

 

 
 

Sumber : Sanderson, (1998 : 150). 

 

Dengan demikian, maka penting untuk diketahui mengenai kerentanan 

(vulnerability) dan ketahanan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadap bencana alam. 

Faktor bahaya merupakan faktor fisik dasar yang merupakan pemicu 

terjadinya bencana. Faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor “pengganggu” 

terhadap kota dan wilayah. (Firmansyah, 1998:87). 

 Awatona (1997) memberikan penjelasan mengenai bahaya alam (natural 

hazard) sebagai berikut : 

Natural hazards, as part of our environment, can occur anywhere. 

Earthquakes, floods, volcanoes and violent weather variations, as well as 

other extreme natural events, can tringger disaster when they interact with 

vulnerable conditions (Awatona, 1997 : 1). 

 

UNCHS (United nations Centre for Human Settlements) mengenai natural 

disaster adalah sebagai berikut : 
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“…. a natural disaster could be defined as the interaction between a 

natural hazards, generated in mose case from a sudden and unexpected 

natural event, and vulnerable conditions which cause severe losses to man 

and his environment (built and natural). Theses losses create suffering and 

chaos in the normal patterns of life, which lead to socio-economic, cultural 

and sometimes, political disruption. Such a situation requires outside 

intervention at intenational and national level in addition to individual and 

communal responses (Awatona, 1997 : 3). 

 

Teori diatas menjelaskan bahwa bahwa bahaya alam bisa terjadi 

dimanapun sebagai bagian dari lingkungan kita. Gempa bumi, banjir, gunung 

berapi, variasi cuaca yang hebat, seperti peristiwa alam yang lain yang hebat 

sekali, bisa memicu terjadinya bencana ketika berinteraksi dengan kondisi yang 

rentan. Sedangkan sebuah bencna alam bisa di defenisikan sebagai interaksi 

antara bahaya alam yang di sebabkan pada banyak kasus dari peristiwa alam 

yang tiba-tiba dan tidak diduga-duga dan kondisi rentan yang menyebabkan 

kerugian yang hebat untuk manusia dan lingkungannya (bagunan dan alam). 

Kerugian ini menciptakan penderitaan dan kekacauan pada pola hidup yang 

normal, yang berperan penting pada sosial-ekonomi, budaya, dan kadang-

kadang kekacauan politik. Situasi seperti ini, membutuhkan campur tangan dari 

pihak luar pada tingkat nasional dan internasional di samping tanggapan 

individu dan umum. 

Selain itu Awatona (1997) dalam Bombom (2000) memberikan batasan 

antara bahaya alam dan bencana alam yaitu : 

a. Bahaya alam adalah bagian dari lingkungan kita dimana dapat terjadi 

kapan saja. Gempa bumi, banjir, letusan gunung api dan perubahan 

cuaca yang hebat, sebagaimana kejadian-kejadian alam yang hebat 

lainnya dapat menimbulkan bencana alam apabila berinteraksi dengan 

kondisi rentan. 

b. Bencana alama adalah interaksi antara bahaya alam dan kondisi rentan 

sosial ekonomi, budaya dan politik yang selalu diakibatkan oleh 

perbuatan manusia. Jadi perbedaan antara bencana alam dan bencana 

yang dibuat oleh manusia menjadi kabur. Beberapa akibat yang tragis 

dari bencana alam berasal dari penyalahgunaan manusia dalam 

memanfaatkan sumber-sumber alam karena tindakan-tindakan yang 

tidak tepat dan kurang memperhatikan masa depan. 
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 Bahaya alam merupakan suatu kondisi gejala alamiah, dimana alam 

melakukan perubahan-perubahan untuk mencapai keseimbangannya. Bahaya 

alam tidak selalu menimbulkan bencana alam tetapi bencana alam terjadi jika 

bahaya alam berada di wilayah yang rentan terhadap bahaya alam tersebut. 

Menurut Bombom (2000) kerentanan bukanlah bersifat alamiah akan tetapi 

lebih disebabkan oleh sistem manusia. 

 Menurut buku program kesiapan sekolah terhadap bahaya gempa (2002). 

Bahaya (hazard) adalah dapat berupa bahaya alam (natural hazard) maupun 

bahaya lainnya yang mungkin terjadi belum tentu menimbulkan bencana 

(disaster). Aspek-aspek dari faktor ini meliputi tipe, frekuensi, lokasi, durasi 

dan severity. Sedangkan kerentanan (Vulnerability) adalah rangkaian kondisi 

yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) 

yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak. Rangakain 

kondisi umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang 

mempengaruhi kemampuan masyrakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, 

persiapan dan tindak-tanggap terhadap dampak bahaya.  

 Kerentanan dapat diartikan sebagai tingkat kerugian pada suatu unsur 

tertentu seperti masyarakat yang memiliki risiko (the deqree of loss to a given 

element (community) at risk). Semakin tinggi tingkat kerentanan, akan semakin 

tinggi pula kemungkinan timbulnya bencana.   

Defenisi UNCHS (United nations Centre for Human Settlements) 

mengenai natural disaster adalah sebagai berikut : 

“…. a natural disaster could be defined as the interaction between a 

natural hazards, generated in mose case from a sudden and unexpected 

natural event, and vulnerable conditions which cause severe losses to man 

and his environment (built and natural). Theses losses create suffering and 

chaos in the normal patterns of life, which lead to socio-economic, cultural 

and sometimes, political disruption. Such a situation requires outside 

intervention at intenational and national level in addition to individual and 

communal responses (Awatona, 1997 : 3). 

  

Teori diatas menjelaskan bahwa sebuah bencana alam bisa didefenisikan 

sebagai interaksi anatara bahaya alam dan disebabkan pada banyak kasus dari 
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peristiwa alam yang tiba-tiba dan tidak diduga-duga dan kondisi rentan yang 

menyebabkan kerugian kerugian yang hebat unutk manusia dan lingkungannya 

(bagunan dan alam). Kerugian ini menciptakan penderitaan dan kekacauan pada 

pola hidup yang normal, yang berperan penting pada sosial-ekonomi, budaya 

dan kadang-kadang kekacauan politik. Situasi seperti ini, membutuhkan campur 

tangan dari pihak luar pada tingkat nasional dan internasional disamping 

tanggapan individu dan umum.  

Ada beberapa tipe bahaya yang mendapat perhatian yang luas, bahaya-

bahaya tersebut dikategorikan sebagai berikut (UNDP, 1992 : 31 ) : 

a. Serangan bahaya yang mendadak (bahaya iklim dan geologis) seperti 

gempa bumi, tsuanami, banjir, badai tropis, letusan gunung berapi, dan 

tanah longsor. 

b. Serangan bahaya yang perlahan-lahan (bahaya lingkungan) seperti 

kekeringan, kelaparan, degradasi lingkungan, desertifikasi, pengundulan 

hutan dan serbuan hama. 

c. Teknologi/industri, seperti kegagalan sistim/kecelakaan, tumpahan 

bahan kimia, letusan dan kebakaran. 

d. Perang dan kerusuhan sipil, seperti agresi bersenjata, pemberontakan, 

terorisme, dan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan 

berpindahnya orang-orang atau mengungsi. 

e. Epidemi, seperti air dan makanan yang mengandung penyakit-penyakit 

yang menular dari satu orang ke orang lain (lewat kontak dan 

pernapasan), penyakit yang mengandung virus dan komplikasi-

komplikasi dari luka. 

 

Menurut UNDP (1992), menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

bencana adalah sebagai berikut : 

Bencana adalah gangguan yang serius dari berfungsinya suatu masyrakat, 

yang menyebabkan kerugian kerugian besar terhadap lingkungan, material 

dan manusia, yang melebihi kemampuan dari masyarakat yang tertimpa 

bencana untuk menanggulanginya dengan hanya menggunakan sumber-

sumber daya masyrakat itu sendiri. Bencana sering diklasifikasikan sesuai 

dengan cepatnya serangan bencana tesebut (secara tiba-tiba atau 

perlahan-lahan), atau sesuai dengan penyebab bencana itu (secara alami 

atau karena ulah manusia) (UNDP, 1992 : 12). 

 

Defenisi bencana menurut Yayasan IDEP (2007) adalah sebagai berikut : 

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa, disebabkan oleh 

alam atau karena ulah manusia, yang dapat terjadi secara tiba-tiba atau 
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perlahan-lahan, yang menyebabkan ganguan serius terhadap berfungsinya 

suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada 

kehidupan manusia baik dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan 

yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan 

menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang mereka miliki. Suatu bencana 

merupakan suatu fungsi dari proses risiko. Yang diakibatkan oleh 

gabungan dari bahaya, kondisi-kondisi kerentanan dan kemampuan atau 

langkah-langkah yang tidak memadai untuk mengurangi potensi akibat-

akibat negatif risiko (yayasan IDEP, 2007 : 18). 

 

Dalam kehidupan sehari - hari kita seringkali mendengar istilah bahaya dan 

bencana. Selama beberapa waktu terakhir ini, Indonesia seringkali dilanda 

bencana, baik bencana alam maupun bencana yang di akibatkan oleh umat 

manusia. Bahaya adalah suatu fenomena alam atau buatan manusia yang dapat 

atau berpotensi menimbulkan kematian, luka-luka, kerusakan harta benda, 

gangguan social - ekonomi, atau kerusakan lingkungan. Kejadian alam yang 

ekstrim sering disebut sebagai bahaya karena berpotensi mengakibatkan 

kerugian. Letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, angin rebut, banjir dan 

lain sebagainnya merupakan salah satu kejadian alam yang ekstrim. Kejadian 

alam yang ekstrim tesebut menjadi bencana jika secara langsung maupun tidak 

langsung mengakibatkan kerugian bagi manusia.  

Namun demikian, tidak semua kejadian alam yang ekstrim akan menjadi 

bencana. Gempa bumi kuat yang terjadi pada daerah yang tidak berpenghuni 

hanyalah sekedar kejadian alam atau bahaya saja dan bukan merupakan 

bencana karena tidak mengakibatkan kerugian bagi manusia.  

Terjadinya banjir juga tidak selalu menjadi bencana, terutama pada saat 

kejadian banjir mengakibatkan dampak positif, seperti kembalinya kesuburan 

tanah suatu daerah dan lain sebagainya. Meskipun merupakan kejadian alam, 

sejumlah bahaya alam dapat terjadi akibat intervensi manusia. 
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Tabel II.1 

Bahaya Alam Dan Penyebabnya 

BAHAYA ALAM FENOMENA ALAM INTERVENSI MANUSIA 

Letusan Gunungapi *  

Gempa Bumi *  

Tsunami *  

Banjir * * 

Kekeringan * * 

Angin Rebut *  

Kebakaran Hutan * * 

Longsor * * 

Sumber : Buku Pendidikan Mitigasi Bencana 2008. 

 

Bahaya dapat bersifat tunggal, berurutan, ataupun merupakan kombinasi 

dari berbagai sebab dan dampaknya. Setiap bahaya dicirikan dengan lokasi, 

intensitas, frekuensi, serta peluang terjadinya. 

United Nations – Internasional Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) 

mengelompokkan bahaya menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu : 

1. Bahaya beraspek geologi, seperti : gempa bumi, letusan gunung api, 

tanah longosor. 

2. Bahaya beraspek hidrometeorologi, seperti : banjir, kekeringan, angin 

kencang, gelombang pasang. 

3. Bahaya beraspek biologi, seperti : epidemic/merebaknya wabah 

penyakit, seperti wabah flu burung, wabah hama dan penyakit tanaman. 

4. Bahaya beraspek teknologi, seperti : kegagalan teknologi, kecelakaan 

transportasi dan kecelakaan industri. 

5. Bahaya beraspek lingkungan, seperti : kebakaran hutan, kerusakan 

ligkungan, pencemaran udara dan pencemaran air. 

 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

menggangu kehidupan dan penghidupan masyrakat yang disebabkan baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga 

menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, maupun dampak psikologis. Bencana dapat diartikan pula sebagai 

suatu gangguan yang hebat menyebabkan korban manusia, kerusakan harta dan 

kerusakan lingkungan, yang melebihi kemampuan masyarakat tersebut untuk 

mengatasinya dengan sumber daya yang dimilikinya.  
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Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana 

mengidentifikasikan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan menggangu kehidupan dan penghidupan masyrakat yang 

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor 

manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis.   

 

2.2 Faktor Bahaya Gempa Bumi 

2.2.1 Pengertian  

Menurut Djauhari Noor (2006), memberikan pengertian gempa bumi 

sebagai berikut : 

Gempa bumi adalah getaran dalam bumi yang terjadi sebagai akibat 

terlepasnya energi yang terkumpul secara tiba-tiba dalam batuan yang 

mengalami deformasi. Gempa bumi dapat didefinisikan sebagai rambatan 

gelombang pada masa batuan/tanah yang berasal dari hasil pelepasan 

energi kinetik yang berasal dari dalam bumi. Sumber energi yang 

dilepaskan dapat berasal dari hasil tumbukan lempeng, letusan gunung 

api, atau longsoran masa batuan/tanah. Hampir seluruh kejadian gempa 

berkaitan dengan suatu patahan, yaitu satu tahapan deformasi batuan atau 

aktivitas tektonik dan dikenal sebagai gempa tektonik. Sebaran pusat-pusat 

gempa (epicenter) di dunia tersebar di sepanjang batas-batas lempeng 

(divergent, convergent maupun transform), oleh karena itu terjadinya 

gempa bumi sangat berkitan dengan teori tektonik lempeng (Noor, 2006 : 

136-137). 

 

UNDP (1995) memberikan pengertian gempa bumi sebagai berikut : 

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, 1995 : 17). 

 

Menurut Peraturan Menteri No. 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum 

Mitigasi Bencana, memberikan pengertian mengenai gempa bumi sebagai   

berikut : 
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Gempa bumi adalah getaran partikel batuan atau goncangan pada kulit 

bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba akibat 

aktivitas tektonik (gempa bumi tektonik) dan rekahan akibat naiknya fluida 

(magma, gas, uap dan lainnya) dari dalam bumi menuju ke permukaan, di 

sekitar gunung api, disebut gempa bumi gunung api/vulkanik. 

 

Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa gempa bumi 

merupakan fenomena alam yang setiap saat dapat terjadi di permukaan bumi. 

Gempa bumi menyebabkan guncangan atau getaran yang besarnya beragam. 

Besarnya guncangan bumi beragam mulai dari yang sangat kecil sampai kepada 

guncangan yang dahsyat, guncangan tersebut menyebabkan kerusakan dan 

runtuhnya struktur bangunan yang menimbulkan korban bagi penghuninya. 

Getaran gempa ini juga dapat memicu terjadinya tanah longsor, runtuhan 

batuan dan kerusakan tanah lainnya yang merusakkan permukiman 

disekitarnya. Getaran gempa bumi juga dapat menyebabkan bencana ikutan 

yang berupa kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi dan juga banjir 

akibat runtuhnya bendungan dan tanggul-tanggul penahan lainnya. 

 

2.2.2 Penyebab Gempa Bumi 

Menurut Kertapati, (2002), menjelaskan sebagai berikut : 

Gempa bumi merupakan getaran pada kulit bumi yang disebabkan oleh 

proses pelepasan energi secara tiba-tiba dalam bumi. Peristiwa alam 

tersebut dimulai dari tegangan regional yang bergerak ke batuan dan 

membuat suatu “unstrain condition”. Akumulasi tegangan yang tinggi, 

sehingga pada saat/kondisi tertentu kerak bumi atau batuan yang 

mengalami deformasi tersebut tidak dapat menahan lagi tegangan “stress”. 

Pada saat tersebut tegangan dalam kerak bumi/batuan melampaui 

kekuatannya, maka terjadilah suatu peristiwa pelepasan energi secara 

mendadak “sudden-slipage” mengakibatkan proses patahan.  

 

Berdasarkan mekanisme terjadinya patahan sehingga menimbulkan gempa 

dapat dibagi atau terjadi dalam bentuk : 

 “Dip-slip“ : terjadi apabila patahan bergerak vertikal naik ataupun turun, yang 

masuk kedalam jenis ini adalah patahan naik dan patahan turun / normal, 

 “Strike-slip“ : terjadi apabila patahan bergerak horizontal, patahan yang 

termasuk jenis patahan ini adalah patahan geser kiri dan bisa pula geser kanan. 
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Gambar 2.2 

Jenis-Jenis Mekanisme Gempabumi/Jenis-Jenis Patahan 

 

 

 

 

 

            

 

 

    

    Sumber : Kertapati, 2002 : 2. 

 

Berdasarkan kedalamannya gempa tektonik dapat dibagi dalam : 

Tabel II.2 

Klasifikasi Gempabumi (USGS, 1995) 

Posisi – Kedudukan 

 

Kedalaman 

( Km ) 

Mekanisme 

Dangkal : 

Non-subduksi 

Subduksi 

Titik Panas Gunungapi 

( Contoh : Hawaii 

0-30 

0-70 

0-70 

Peretakan dan gesekan dengan  

pori-pori air 

Peretakan dan gesekan endapan 

jenuh air 

Peretakan dan gesekan dengan Co² 

 

Intermediate / Menengah : 

Zona Benturan “collision 

zones” Contoh: Zona 

Pegunungan Himalaya-Alpina 

 

Zona-zona subduksi / 

penunjaman 

 

50-100 

50-350 

 

Dehidrasi proses patahan 

Dehidrasi proses patahan 

Dalam : 

Zona-zona 

subduksi/penunjaman 

350-700 Perubahan proses patahan 

Sumber :  Kertapati, 2002. 

 

Suatu gempabumi akan terjadi karena adanya pelepasan energi 

pereganggan yang telah tertimbun didalam batuan akibat pergerakan-
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pergerakan di dalam bumi mengikuti proses seperti tertera dalam tabel di atas. 

Penimbunan atau tegangan terjadi secara perlahan-lahan di dalam batuan. 

(Kertapati, 2002 : 2-5). 

Menurut UNDP (1995), memberikan penjelasan mengenai penyebab 

gempa bumi sebagai berikut : 

Kerak bumi adalah lapisan bebatuan dari ketebalan yang berkisar dari 

kedalam kira-kira 10 km di bawah lautan sampai dengan 65 km di bawah 

benua-benua. Kerak itu tidak hanya berupa satu potongan saja akan tetapi 

terdiri dari bagian-bagian yang disebut lempengan yang bervariasi 

ukurannya dari beberapa ratus sampai dengan ribuan kilometer. Teori 

mengenai lempengan tektonis bertahan sampai sekarang yang meyakini 

bahwa lempengan-lempengan itu menumpang di atas lapisan yang lebih 

mudah bergerak, dan didorong oleh satu mekanisme yang meskipun 

sampai sekarang belum bisa dikonfirmasikan, mungkin disebabkan oleh 

arus-arus konveksi panas. Pada saat lempengan-lempengan saling 

bersinggungan, tekanan-tekanan itu akan meningkat di dalam kerak. 

Tekanan-tekanan ini bisa diklasifikasikan menurut tipe gerakan sepanjang 

lempengan-lempengan itu; perbatasan : a) tarik-menarik satu dengan yang 

lain. b) saling menggelincir ke samping, dan c) saling mendorong. Semua 

gerakan ini dikaitkan dengan gempa bumi. 

Daerah-daerah tekanan pada perbatasan lempengan yang melepaskan 

kumpulan energi dengan cara menggelincir atau memecahkan dikenal 

sebagai retakan. Teori pantulan elastis mengatakan bahwa ketika kerak itu 

secara terus-menerus, kerak itu akhirnya mencapai satu titik maksimum 

dari kekuatan dahsyat yang dapat ditahan. Akhirnya terjadilah satu 

keretakan disepanjang daerah retakan dan bebatuan memantul kembali di 

bawah tekanan-tekanan elastisnya sendiri sampai kekuatan dahsyat tersebut 

terlepas. Biasanya bebatuan itu memantul kembali pada kedua sisi dari 

retakan pada posisi yang saling berlawanan. (UNDP, 1995 : 18). 

Titik keretakan itu disebut fokus (hyposenter) dan mungkin terletak di 

dekat permukaan atau jauh di dalam di bawah permukaan. Titik permukaan 

yang berada persis di atas fokus disebut episenter gempa. Pecahnya retakan 

menghasilkan getaran-getaran yang disebut gelombang-gelombang seismik 

(dari bahasa Yunani seismos yang berarti kejutan atau gempa), yang 

memancar dari fokus ke semua penjuru. 
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Gambar 2.3 

Proses Pantulan Elastis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energi yang digerakkan oleh satu gempa tidak selalu dilepaskan secara 

kuat, akan tetapi pada beberapa kasus energi tersebut sangat kecil dan 

bertahap. Getaran-getaran bumi yang kecil dicatat setiap hari di negara-

negara yang rawan gempa tetapi tidak diketahui apakah getaran-getaran itu 

disebabkan oleh proses yang sama seperti gempa bumi dahsyat yang secara 

relatif jarang terjadi yang mungkin bisa meratakan satu kota. Meskipun 

sebagian gempa bumi dikaitkan dengan aktivitas gunung berapi, gempa-

gempa yang paling merusak nampaknya dihubungkan dengan keretakan 

kulit bumi yang terjadi secara tiba-tiba. Variasi-variasi intensitas gempa 

dikaitkan dengan jumlah energi yang dikeluarkan pada fokus, jarak dari 

kedalaman fokus dan daya-daya struktural bebatuan dan tanah permukaan 

(UNDP, 1995 : 19). 

 

Menurut Munir (2003 : 174-177), ada tiga penyebab utama suatu gempa 

bumi, dan atas dasar itu gempa bumi dapat diklasifikasikan menjadi empat 

macam, yaitu tektonik, vulkanik, runtuhan dan buatan. 

a. Gempa Tektonik 

Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran kerak 

bumi, yang bertalian dengan peristiwa-peristiwa tektonisme. Dari sekian 

banyak peristiwa tektonisme, yang paling banyak menghasilkan gempa 

adalah tektonisme yang mengakibatkan dislokasi (displacement) yang 

dikenal dengan nama patahan (dis = terpisah; locus = tempat). Oleh karena 

itu, gempa tektonik sering pula disebut gempa dislokasi. 

b. Gempa Vulkanis 

Gempa vulkanis adalah gempa bumi yang terjadi karena aktivitas 

vulkanisme, baik sebelum, sedang atau sesudah letusan. Magma yang keluar 
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lewat pipa-pipa gunung api bergeser dengan batuan penyusun tubuh gunung 

api, getarannya diteruskan ke mana-mana lewat materi yang menyusun 

kerak bumi. Itu sebabnya sebelum terjadi letusan gunung api terasa adanya 

gempa bumi terlebih dahulu. Oleh karena itu aktivitas vulkanisme dapat 

diramalkan sebagai salah satu gejala dari aktivitas gunung api. 

c. Gempa Terban/Runtuhan 

Gempa terban adalah gempa yang disebabkan oleh adanya runtuhan, 

termasuk rock fall/longsor, atap gua bawah tanah runtuh (biasanya di daerah 

kapur), ataupun runtuhan di dalam lubang tambang. Guncangannya tidak 

begitu hebat dan daerahnya sangat terbatas hanya pada radius sekitar 1 

hingga 2 km. 

Oleh karena itu, dalam pembagian gempa bumi persentase gempa bumi 

yang tercatat di seluruh dunia, gempa ini tidak dijumpai lagi. Akan tetapi, 

tidak berarti bahwa gempa ini tidak pernah terjadi. Tempat bahayanya 

bersifat lokal dan terjadi pada tempat curam dan biasanya pada lahan 

gundul. 

d. Gempa Buatan 

Gempa buatan adalah getaran bumi yang terjadi karena adanya aktivitas 

manusia di kulit bumi sehingga menyebabkan getaran yang cukup berarti. 

Peledakan buatan, dalam proses pembuatan jalan tembus pegunungan batu 

dengan menggunakan bahan peledak menyebabkan batu kukuh hancur. 

Bersamaan dengan itu pula terjadi guncangan di sekitarnya. Selain itu pula 

pada saat terjadi pemancangan paku bumi dalam pembuatan tiang pancang 

beton akan menimbulkan guncangan yang cukup jelas. 

 

2.2.2 Parameter-Parameter Gempa bumi 

a. Gelombang Gempa bumi 

 Pada dasarnya gelombang elastis yang dilepas pada suatu peristiwa 

gempabumi terdiri dari 2 (dua) jenis gelombang dapat dilihat pada gambar. 2.4 : 

 Gelombang badan / bodi ( body waves ): Gelombang ini ditemukan oleh 

Poison tahun 1830. Gelombang ini mempunyai sifat menyebar keseluruh 

media dan gelombang ini terdiri dari gelombang P (primer) yang disebut 

pula suara karena gelombang kompresi serta gelombang ini sama dengan 

gelombang suara karena gelombang ini mempunyai karakteristik gerak 

longitudinal dan dapat menyebar dalam berbagai media (padat, cair, dan 

gas), dan gelombang S (sekunder) terkadang gelombang ini disebut 

sebagai gelombang goncangan (shear wave). 
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 Gelombang Permukaan ( surface wave ): Gelombang ini mempunyai sifat 

menyebar sepanjang permukaan, sama dengan gelombang elektromagnetik 

(sinar, panas, dan gelombang radio). Gelombang ini terdiri dari dua jenis 

gelombang yaitu gelombang R (Rayleigh) – Lr, dan gelombang L (Love) – 

Lq. Gelombang-gelombang ini dikenal sebagai Gelomabang panjang (L) 

dan terdiri dari komponen horizontal (SH), dan vertikal (SV). Gambar 

gelombang gempabumi dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 

Gelombang Gempa bumi 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 Karena kulit bumi tidak homogeny dan terdiri dari bermacam-macam 

bahan dan lapisan, gelombang elastis dari kejadian gempabumi tersebut diatas 

dalam perjalanannya mencapai permukaan bumi akan mengalami berbagai 

perubahan, yaitu: diredam, dipantulkan, dibiaskan, baik di batas-batas, lapisan-

lapisan, maupun pada permukaan. Akibatnya, jalannya gelombang-gelombang 

dengan cepat menjadi tidak beraturan, rumit, serta sulit diramalkan. 

 

b. Ukuran Besaran Gempa bumi 

Dalam peristiwa gempa bumi pada umumnya digambarkan dengan 

beberapa parameter diantaranya: hyposenter (tempat/titik dimana peristiwa 

gempa terjadi atau gelombang gempa pertama kali dipancarkan), episenter 

     Sumber : Kertapati, 2002 : 6. 
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(tempat dipermukaan daratan atau dipermukaan laut) yang didapat dengan 

menarik garis melalui hyposenter tegak lurus pada permukaan bumi, besaran 

gempa/magnitude dan intensitas. Analisis rekaman gempa (seismogram) 

dengan berbagai metoda seperti metoda grafis dan matematis dapat ditentukan 

posisi gempa (episenter), kedalaman fokus gempa (hyposenter) dan magnitude 

serta mekanisme gempa. 

Magnitude gempa pada dasarnya merupakan karakteristik gempa yang 

berhubungan dengan jumlah energi total seismic yang dilepaskan sumber 

gempa. Magnitude ialah skala besaran gempa pada sumbernya. Seperti yang 

dijelaskan di atas, bahwa magnitude gempa tidak mungkin di ukur langsung 

pada sumbernya. Dengan alat bantu pengukuran – alat pencatat gempa yang 

disebut seismograf dengan cara mengukur besarnya amplitude rekaman gempa 

yang kemudian dikonfersikan dalam amplitude rekaman gempa yang kemudian 

dikonfersikan dalam amplitude tanah setempat, kemudian dengan 

menggunakan rumus Richter maka besaran tersebut dapat ditentukan. 

Jenis-Jenis Magnitude / besaran gempabumi: 

 Magnitude Gelombang Badan, mb, ditentukan berdasarkan jumlah total 

energi gelombang elastis yang ditransper dalam bentuk gelombang P dan S. 

 Magnitude Gelombang permukaan: Ms ditentukan berdasarkan jumlah total 

energi gelombang Love (L) dan gelombang Rayleigh (R) dengan asumsi 

hyposenter dangkal (30 km) dan amplitude maksimum terjadi pada prioda 

20 detik. 

 Moment gempa “seismic momoment”: Mo 

 Energi : Log E0 = 1.5 Ms + 11.8 

 

1. Moment Gempa 

Skala yang menentukan magnitude suatu gempabumi menurut momen 

gempa (Mo), sehingga dapat merupakan gambaran deformasi yang disebabkan 

oleh suatu gempa. Di mana Mo merupakan momen magnitude dalam satuan 

dyne – cm dalam suatu kekakuan massa batuan dikalikan dengan luas patahan 

dan dikalikan lagi dengan rata-rata slip yang terjadi pada suatu gempa. 

 

 



39 
 

 
 
 

2. Frekuensi Gempabumi ( N ) : 

Yang dimaksud dengan frekuensi gempa adalah hubungan frekuensi gempa 

dan magnitude dirumuskan sebagai berikut : 

 Log N : a – bM; dimana 

 N = jumlah gempa dengan M > M‟ 

 a & b  = parameter gempa merupakan harga numerik yang dapat digunakan 

sebagai ukuran tingkat kegempaan suatu daerah. 

 

3. Intensitas 

Intensitas adalah besaran yang dipakai untuk mengukur suatu gempa selain 

denga magnitude. Intensitas dapat didefenisikan sebagai suatu besarnya 

kerusakan disuatu tempat akibat gempabumi yang diukur berdasarkan 

kerusakan yang terjadi seperti pada bangunan, topografi, reaksi manusia dan 

hal-hal lain yang teramati sebagai efek dari goncangan gempa. Maka intensitas 

merupakan indeks angka dalam angka romawi yang menerangkan tingkat 

kerusakan atau pengaruh kejadian gempa terhadap hal-hal tersebut di atas.    

Harga intensitas merupakan fungsi dari magnitude, jarak ke episenter, lama 

getaran, kedalam gempa, kondisi tanah dan keadaan bangunan. Beberapa skala 

intensitas : skala Rossi-Forrel dimulai dari I – X; skala Jepang : ) – VII; skala 

Jakarta mulai dari I – VII dan skala Mercalli mulai I – XII, dan umum 

dipergunakan. (Kertapati, 2002 : 5-8). 

Skala Intensitas Modifikasi Mercalli (MMI) merupakan skala intensitas 

yang lebih umum dipakai. Tabel dibawah memperlihatkan Skala Intensitas 

Mercalli. 

 
Tabel II.3 

Skala Intensitas Modifikasi Mercalli (MMI) 
Skala MMI Dampak Kerusakan 

I 
Tidak dirasakan oleh kebanyakan orang, hanya beberapa orang dapat 

merasakan dalam situasi tertentu. 

II 
Dapat dirasakan oleh beberapa orang yang sedang diam/istirahat. Dapat 

memindahkan dan menjatuhkan benda-benda. 

III 
Dirasakan oleh sedikit orang, terutama yang berada di dalam rumah, seperti 

getaran yang berasal dari kendaraan berat yang melintas di dekat rumah. 

IV 

Dirasakan oleh banyak orang, beberapa orang terbangun disaat tidur, piring dan 

jendela bergetar. Dapat mendengar suara-suara yang berasal dari pecahan 

barang pecah belah. 
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Skala MMI Dampak Kerusakan 

V Dirasakan oleh setiap orang yang saling berdekatan. Banyak orang terbangun 

di saat tidur. Terjadi retakan pada dinding tembok. Barang-barang terbalik dan 

pohon-pohon mengalami kerusakan. 

VI 
Dirasakan oleh setiap orang, terjadi runtuhan tembok dan terjadi kerusakan 

pada menara/tugu. 

VII 
Setiap orang berlarian keluar rumah, bangunan berstruktur buruk mengalami 

kerusakan. Dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam kendaraan. 

VIII 
Runtuhnya bangunan yang berstruktur buruk, tiang dan menara, dinding 

runtuh. Tersemburnya pasir dan lumpur dari dalam tanah. 

IX 

Kerusakan pada bangunan berstruktur tertentu, sebagian runtuh. Gedung-

gedung tergeser dari fondasinya, tanah mengalami retakan dan pipa-pipa 

mengalami pecah. 

X 
Hampir semua bangunan berstruktur beton dan kayu rusak. Tanah retak-retak, 

jalan kereta api bengkok, pipa-pipa pecah. 

XI 

Beberapa struktur bangunan beton tersisa. Terjadi retakan yang panjang di 

permukaan tanah. Pipa terpotong dan terjadi longsoran tanah dan rel kereta api 

terputus. 

XII 
Kerusakan total. Gelombang permukaan tanah dapat teramati dan benda-benda 

terlempar ke udara. 

Sumber : Djauhari Noor, 2006. 

 

Tingkat kerusakan atau pengaruh kejadian gempa pada permukaan tanah 

dan dan yang dirasakan oleh manusia sangat subyektif karena tergantung pada 

hal – hal berikut: jarak pusat gempa (episenter), kondisi geologi/tanah 

setempat,besaran gempa. Berikut gambaran yang memperlihatkan hubungan 

tersebut. 

 
Tabel II.4 

Kemungkinan Kerusakan Akibat Gempa Berdasarkan  

Jarak Episepisenter dan Magnitude 

Episenter 
5.6 skala 

Richter 

6 skala 

Richter 

6.5 skala 

Richter 

7 skala 

Richter 

7.5 skala 

Richter 

25 km V - VI MMI VII - VIII MMI VIII - IX MMI X MMI XII-MMI 

50 km IV - V MMI V - VI MMI 
VII - VIII 

MMI 
IX - X MMI X - XI MMI 

75 km III - IV MMI V - VI MMI VI - VII MMI VIII - IX MMI IX – X MMI 

100 km II - III MMI IV - V MMI V - VI MMI VII - VIII MMI VIII – IX MMI 

125 km < II MMI III - IV MMI IV - V MMI VI - VII MMI VII – VIII MMI 

150 km - II - III MMI III - IV MMI V - VI MMI VI - VI MMI 

Lanjutan Tabel II.3 
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Episenter 
5.6 skala 

Richter 

6 skala 

Richter 

6.5 skala 

Richter 

7 skala 

Richter 

7.5 skala 

Richter 

175 km - < II MMI II - III MMI IV - V MMI V – VI MMI 

200 km - - I - II MMI III - IV MMI IV – V MMI 

Sumber : Kertapati, 2002: 9 

 

Menurut Munir (2003 : 178-179) menyebutkan bahwa apabila dilihat dari 

kedalaman gempa, maka gempa dapat diklasifikasikan menjadi dangkal, sedang 

dan dalam (Tabel  II.5). Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa 

para pakar menentukan kriteria klasifikasi gempa berbeda antara pakar satu 

dengan lainnya. 

Dasar penetapan kedalaman gempa Dobrein, Allison dan Lee Strokes tidak 

mempunyai argumentasi yang cukup kuat. Kegunaan klasifikasi tersebut tidak 

mempunyai implikasi terhadap perubahan-perubahan permukaan bumi. Justru 

dari beberapa pengamatan menunjukkan bahwa klasifikasi yang lebih penting 

adalah penentuan besar/kecilnya gempa serta jarak antar titik pusat gempa. 

 
Tabel II.5 

Klasifikasi Gempa Menurut Kedalaman 

No Kriteria 
Kedalaman (Kilometer) 

Dobrein Allison Lee Strokes 

1. Dangkal <70 <60 <100 

2. Sedang 70-300 60-300 - 

3. Dalam >300 >300-700 >100 

 

 

2.2.3 Bahaya Gempa bumi 

Gempabumi merupakan getaran pada kulit bumi yang disebabkan oleh 

proses pelepasn energi. Energi yang dilepaskan bisa berasal dari kegiatan 

patahan di darat atau pun di laut, atau gerak penunjaman/penukikan serta 

tubrukan lempeng-lempeng litosfera. Peristiwa alam tersebut dapat 

menimbulkan bahaya dan bencana-bencana yang pada umumnya timbul akibat 

rusak atau runtuhnya gedung-gedung dan bangunan-bangunan buatan manusia 

lainnya.  

Sumber : Munir, 2003 



42 
 

 
 
 

Kerusakan yang ditimbulakan akibat gempabumi sangat tergantung pada 

beberapa parameter (Boen, 2002 : 11). Berikut : 

 Lama getaran, 

 Keadaan tanah / geologi setempat, 

 Kedalaman pusat gempa / hiposenter 

 Jarak episenter, 

 Jarak gempa, 

 Besaran gempa, 

 Kekuatan, daktilitas, dan kesatuan bangunan. 

 

Sementara jumlah korban akibat peristiwa gempabumi bergantung pada 

beberapa faktor sosiologis berikut : 

 Kepadatan penduduk, 

 Jam pada saat gempa terjadi, dan 

 Kesiapan penduduk. 

 

Pada dasarnya ada 3 akibat ditimbulkan atau hal yang bisa mengikuti 

suatu peristiwa gempabumi adalah sebagai berikut (Kertapati, 2002 : 11 ). 

 Goncangan tanah “ground-shaking”, 

 Geseran / patahan tanah “ground-faulting” / “surface-faulting”, dan 

 Tsunami. 

 Beberapa penulis memasukan pula sebagai akibat ke empat yaitu 

kebakaran. 

 

1) Goncangan Tanah “ground-shaking” 

Goncangan tanah merupakan penyebab utama kerusakan yang ditimbulkan 

dalam peristiwa gempabumi. Dampak sampingan dari goncangan tanah, bisa 

menimbulkan : 

Goncangan tanah merupakan penyebab utama kerusakan yang ditimbulkan 

dalam peristiwa gempabumi. Dampak sampingan dari goncangan tanah, bisa 

menimbulkan : 

 Longsoran tanah, 

 “later spreading”, dan 

 Likuifaksi. 

 

Daerah-daerah yang rentan terhadap goncangan tanah dan menimbulkan 

dampak sampingan tersebut adalah daerah-daerah yang berada di sekitar 50 

sampai 100 km atau mungkin sedikit lebih jauh dari pusat gempa ( episenter ), 
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daerah yang menjadi “front to” longsor, likuifaksi, “lateral spreading”, 

“ground-fracturing”. Dampaknya atau akan mempengaruhi daerah populasi, 

“built-up areas”, bendungan-bendungan dan jembatan,“life-lines”. Sehingga di 

daerah-daerah tersebut akan menimbulkan retak, robohnya bangunan-bangunan, 

dan menghilangkan monumen-monumen hasil budaya. 

 

2) Longsoran Tanah 

Daerah-daerah yang rentan terhadap longsoran tanah karena goncangan 

gempa merupakan daerah yang berlereng tajam, potongan - potongan jalan 

yang dalam/tajam, cabang - cabang sungai, dinding - dinding lembah, dll. 

Bencana yang terjadi bisa merupakan gerakan massa tanah yang besar, 

terjadinya zona - zona pemisahan/pengisolasian, pengahancuran hutan, aliran 

lumpur, sungai terbendung, banjir, dll. Dampak yang terjadi hancurnya “life - 

lines”, tertimbunnya struktur-struktur bangunan dan budaya manusia, 

terisolasinya perkampungan/perumahan, hancurnya lingkungan peternakan dll, 

serta terjadinya kekacauan sosio-ekonomi. 

 

3) Retakan / Pencelahan Tanah “lateral - spreading”  

Daerah-daerah yang rentan terhadap “lateral - spreading” adalah daerah - 

daerah lingkungan sungai, zona pantai, dilingkungan sungai daerah yang 

terkena dampaknya umumnya bantaran sungai, daerah - daerah reklamasi dll. 

Efek-efek sampingan lainnya yang biasa terjadi, bisa menimbulkan kemiringan, 

roboh dan terangkatnya bangunan-bangunan, rumah-rumah retak, dan 

terangkatnya serta robohnya jalan, jembatan serta terisolasinya perumahan, 

hilangnya tanah pertanian dan kebun-kebun, terjadinya gangguan dan 

kekacauan sosio-ekonomi, di lingkungan pantai daerah yang akan terkena 

gangguan adalah daerah-daerah endapan pantai, gumuk-gumuk pantai “sand – 

bars” dan “sand – dunes”. Bencana yang terjadi relatif sama dengan bencana 

yang terjadi di lingkungan sungai.  
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4) Likuifaksi “liquifaction” 

Proses likuifaksi akibat goncangan gempa akan banyak menimpa atau 

terjadi di daerah-daerah lingkungan sungai, zona-zona pantai tua/luas dan 

lingkungan rawa, di lingkungan sungai daerah yang terkena dampaknya adalah 

lingkungan delta sungai, bantaran sungai, endapan rawa tua dan muda, dan 

daerah reklamasi. Atau meliputi endapan-endapan daratan (torehan sungai, 

limpah banjir, teras, kipas, dan endapan sisa, dll.), zona pantai dan endapan 

artifisial  (youud, T.L. dan david M. Perkins, 1978 dalam Engkon K. Kertapati, 

2002: 12). Sementara daerah-daerah yang akan terkena dampak di lingkungan 

zona pantai meliputi daerah-daerah bentukan laguna, dan daerah-daerah “sand 

– bars”. Dampak sampingan dari peristiwa ini akan terjadi kemiringan, 

penurunan dan hancurnya bangunan, hilangnya tanah pertanian dan kebun-

kebun, hancurnya “life – lines”, dan fasilitas lainnya, tercampur air tanah oleh 

kotoran-kotoran dan mengalir, terjadinya kekacauan sosio-ekonomi.     

 

5) Geseran Tanah “Ground – Faulting” / Surface – Faulting”. 

Dampak “Ground – Faulting” relatif sama dengan dampak yang terjadi 

dari peristiwa goncangan tanah. Daerah-daerah yang rentan terhadap geseran 

tanah adalah daerah yang terletak di sepanjang dan dekat dengan kegagalan 

tanah, efek-efek sampingannya dapat merupakan tanah longsor, penurunan 

tanah, dan likuifikasi. 

 

1. Tsunami 

Tsunami berasal dari bahasa jepang yaitu Tsu= pelabuhan dan Nami = 

gelombang, jadi tsunami berarti pasang laut besar dipelabuhan. Dalam ilmu 

kebumian terminology ini dikenal dan baku secara umum. Secara singkat 

tsunami dapat dideskripsikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang 

yang ditimbulkan 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 : 
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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 gelombang 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 tinggi gelombang tsunami paling besar sekitar 5 

meter, maka pada saat mencapai pantai tinggi gelombang dapat mencapai 

puluhan meter (http://kskbiogama.wordpress.com). 

Tsunami akan terjadi apabila gempabumi terjadi akibat mekanisme patahan 

naik atau turun, dengan besaran gempa > 6.5 skala richter dan dengan 

kedalaman yang dangkal serta terjadi di dasar laut. Dewasa ini peristiwa lain 

yang terjadi di dasar lautan dan menimbulkan gelombang pasang laut 

digolongkan pula sebagai penyebab tsuanami, seperti letusan Gunung Krakatau 

tahun 1883. Longsoran batuan, baik di dalam laut maupun di tepi pantai, dapat 

pula menyebabkan gelombang pasang laut dan seringkali digolongkan sebagai 

tsunami (Kertapati, 2002 : 13). 

Menurut Subandono Diposaptono Budiman dalam Hidup Akrab Gempa 

Dengan Tsuanmi dalam literatur berbahasa Inggris, Gelombang tsunami yang 

ditimbulkan oleh gaya implusif ini bersifat sesar. Gelombang seperti ini 

berbeda dengan gelombang laut lainnya yang bersifat kontinyu seperti 

gelombang laut yang ditimbulkan oleh gaya gesek angin atau gelombang 

pasang surut yang ditimbulkan gaya tarik benda angkasa. 
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Periode gelombang angin hanya beberapa detik (kurang dari 20 detik), 

sementara itu periode gelombang pasang surut antara 12 jam sampai sekitar 24 

jam. Sedangkan periode gelombang tsunami berkisar 10-60 menit (Barber, 69) 

dalam (Subandono Diposaptono Budiman, 2008: 78).  

Perbedan gelombang tsunami dengan gelombang yang dibangkitkan oleh 

angin adalah terletak pada pada gerakan airnya. Gelombang yang dibangkitkan 

dengan angin hanya menggerakkan partikel air laut di permukaan air laut 

bagian atas. Namun pada gelombang tsunami menggerakkan seluruh kolom air 

dari permukaan sampai dasar laut. Ciri lainnya dari tsunami adalah panjang 

gelombangnya yang besar, bisa mencapai puluhan kilometer. Kecepatan 

rambatnya di laut yang dalam (deep sea) berkisar dari 400 sampai 1.000 

km/jam, kecepatan penjalaran tsuanami tersebut mencapai ribuan kilometer. 

Oleh sebab itu, besarnya kecepatan tsunami (C dalam meter) merupakan 

akar pekalian antara kecepatan gravitasi bumi (g = 9,81 m/dt²) dan kedalaman 

laut (h dalam meter). Jadi besarnya kecepatan tsunami berbanding lurus dengan 

kedalaman laut. Semakin dalam laut semakin besar kecepatannya. Secara 

matematis dapat ditulis C= (g.h). sebagai contoh pada kedalaman air laut 500 

m, tsuanami mempunyai kecepatan 800 km/jam (setara dengan kecepatan 

pesawat). Sedangkan pada kedalaman 100 m tsunamai memiliki kecepatan 

sekitar 110 km/jam (setara dengan kecepatan mobil). Dalam (Subandono 

Diposaptono Budiman, 2008 : 6-8). 

Hampir setiap hari terjadi gempa di Indonesia pusat gempa dangkal (0-85 

KM) banyak terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, 

Maluku Dan Papua. Sementara itu, pusat gempa dengan kedalaman sedang 

(185-300 Km) terbentang di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku 

dan Papua. 

Gempa-gempa tersebut berpusat di dasar Samudera Hindia dan beberapa di 

antaranya mengakibatkan terjadinya gelombang laut besar (tsunami). Kejadian 

tsunami di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh gempa-gempa tektonik di 

sepanjang daerah subduksi dan daerah seismic aktif lainnya. Selama periode 
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tahun 1600 sampai 2007 terjadi kurang lebih 109 tsunami. Dari jumlah 90 

persen di antaranya disebabkan oleh gempa tektonik, 9 persen karena letusan 

gunung api, dan hanya satu persen dipicu oleh longsoran (land-slide). 

Berdasarkan hubungan antara tsunami, aktivitas kegempaan,dan 

karekteristik seismotektonik, Latief, et al. (2000) membagi ke dalam enam zona 

dapat dilihat pada Tabel II.6 di bawah ini. 

 

Tabel II.6 

Aktivitas Tsunami di Indonesia 

Zona Daerah Jumlah 

tsunami 

Presentase 

kejadian  

(%) 

Jumlah 

jiwa 

A Busur Sunda bagian barat 19 17,43 >300.000 

B Busur Sunda bagian timur 11 10,09       3.260 

C Busur Banda 35 32,11       5.570 

D Selat Makasar 9 8,26        1.020 

E Selat Maluku 32 29,36        7.570 

F Papua bagian utara 3 2,75           360 

 Sumber : (Subandono Diposaptono Budiman, 2008 : 19). 

 

Menurut Imanura dan lida dalam (Subandono, 2008 : 133), mempelajari 

hubungan antara ketinggian gelombang tsunami dan skala kerugian yang 

ditimbulkannya. Menetapkan definisi magnitude tsunami (m) berdasarkan 

dengan ketinggian tertinggi yang pernah diamati di pantai dan luasnya pantai 

yang terkena bencana, dapat dilihat pada Tabel II.8 hubungan antara magnitude 

tsunami (m), ketinggian tsunami, dan skala kerugian. 
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Tabel II.7 

Hubungan Antara Magnitude Tsunami (m),  

Ketinggian Tsunami, Dan Skala Kerugian. 

Kelas Skala 

(m) 

Ketinggian 

Tsunami 

Skala kerugian 

-1 Di bawah 50 cm  Tidak ada 

0 1m Sangat sedikit 

1 2m Daerah pantai dan kapal 

2 4-6 m Sedikit sampai daratan dan kerugian dari segi manusia 

3 10-20 m Kerugian yang nyata di garis pantai lebih dari 400 km 

4 30 m Kerugian yang nyata di garis pantai lebih dari 500 km 

 Sumber : Imamura dan Lida, 1994 dalam (Subandono Diposaptono Budiman, 2008 : 135). 

 

Sementara itu pakar tsunami Jepang, Nobuo Shuto pada tahun 1998 telah 

mempelajari pengaruh intensitas tsunami dengan berbagai faktor lainnya seperti 

tinggi tsunami, profil gelombang di pantai yang landai dan terjal. Selain itu, 

Shuto juga mengkaji pengaruhnya terhadap suara, ketahanan bangunan rumah 

dan kapal ikan, kemampuan hutan pantai, serta kondisi keramba ikan. Masing-

masing pengaruhnya tersebut dapat dilihat pada Tabel II.9 Klasifikasi fenomena 

tsunami dan tingkat kerusakan. 

 

 

Tabel II.8 

Klasifikasi Fenomena Tsunami dan Tingkat Kerusakan 
Intensitas tsunami (M) 0 1 2 3 4 5 

Tinggi tsunami (m) 1 2 4 8 16 32 

Profil gelombang di 

pantai yang landai 

Tiba-tiba naik 

dekat pantai 

Dinding air 

gelombang 

kedua 

pecah  

Gelombang 

pertama 

kadang-

kadang pecah 

Gelombang pertama pecah dengan 

bentuk plunging 

Suara  Suara yang berkelanjutan disebabkan oleh gelombang pecah 

(seperti suara badai, suara kereta api, suara truk besar) 

 Suara besar mendadak disebabkan gelombang 

pecah di pantai (seperti guntur hanya dapat 

didengar dalam jarak dekat) 

 Suara besar disebabkan oleh 

hantaman tsunami di tebing 

(seperti guntur atau ledakan yang 

dapat didengar dalam jarak jauh) 
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Rumah   

Rumah Kayu Rusak 

Sebagian 

Hancur 

           Rumah batu Bertahan  Tidak ada 

data 

Hancur 

Rumah beton Bertahan  Tiidak ada 

data 

Hancur 

Kapal Ikan  Mulai 

rusak 

Kerusakan 

>50% 
100% rusak 

Hutan Pantai Dapat menghentikan benda-

benda yang hanyut, dapat 

meredam tsunami 

Rusak/roboh 

sebagian, 

dapat 

menghentikan 

benda-benda 

hanyut 

Rusak/roboh kurang efektif 

meredam tsunami 

Keramba Ikan Rusak 

Sumber ; Shuto, 1998 dalam (Subandono Diposaptono Budiman, 2008 : 136). 

 

Berdasarkan tabel tesebut, dapat dijelaskan bahawa rumah kayu bakal 

mengalami kerusakan sebagian ketika diterjang tsunami dengan ketinggian 

hingga dua meter. Di atas ketinggian dua meter, rumah kayu tersebut hancur. 

Rumah yang terbuat dari batau bata relatif lebih kuat menahan gempuran 

tsuanami. Rumah tersebut baru akan hancur ketika diterjang tsunami dengan 

ketinggian lebih dari 6 (enam) meter. Sedangkan rumah beton terbukti paling 

kokoh. Ia baru akan luluh lantah jika diterjang tsunami dengan ketinggian lebih 

dari 16 meter. Sementara, itu kapal penangkap ikan yang sedang ditambatkan di 

pantai juga mengalami kerusakan 50 persen jika gelombang tsunami yang 

menerjangnya setinggi empat sampai delapan meter.  

Hutan pantai terbukti efektif meredam energi tsunami jika gelombang 

tsunami kurang dari empat meter. Namun ketika tinggi gelombang tersebut 

berkisar antara empat dan delapan meter maka sebagian hutan itu akan roboh 

tetapi masih bisa menghentikan benda-benda hanyut yang terbawa bersama air 

laut. 

Menurut peneliti tsunami asal jepang, Kenji Harada dan Fumihiko 

Imamura dari Universitas Tohoku (2002) dalam (Subandono, 2008 : 192). 

Meneliti efektivitas hutan pantai untuk meredam tsunami. Hasilnya, hutan 

pantai dengan tebal 200 meter, kerapatan 30 pohon per 100 meter persegi, dan 
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diameter pohon 15 cm dapat meredam 50 persen energi gelombang tsunami 

dengan ketinggian tiga meter. 

 

Tabel II.9 

Bentuk Tsunami dan Kerusakan Terhadap Hutan Pantai 

Intensitas tsunami (M) 0 1 2 3 4 5 

Tinggi tsunami (m) 1 2 4 8 16 32 

Hutan Pantai 

Kerusakan bisa diabaikan 

menghentikan puing yang 

hanyut, dapat meredam 

tsunami 

Rusak 

sebagian 

tetapi dapat 

menghentikan 

benda hanyut 

Rusak Total tidak 

dapat di redam 

Sumber : Shuto, 1992 dalam (Subandono Diposaptono Budiman, 2008 : 192). 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa semakin tebal hutan pantai maka tingkat 

peredaman tsunami kian tinggi, arus dan gaya hidrolis dan melemah, untuk 

gelombang tsunami setinggi 3 m yang menerjang hutan pantai selebar 50 m, 

maka jangkauan run-up yang masuk ke daratan tinggal 81 persen. 

Keberadaan hutan pantai ini bisa menjadi tameng utama ketika tsunami 

menerjang pantai. Kapal-kapal atau perahu yang hanyut bisa bertahan oleh 

pohon-pohon tinggi. Begitu pula dengan puing-puing lainnya, bisa tersangkut 

pohon tersebut. Dengan demikian tidak banyak puing-puing yang dihanyutkan 

oleh tsunami sesampai di permukiman. Sehingga bangunan, jembatan, serta 

tiang-tiang listrik dan telepon terhindar dari hantaman puing-puing tersebut. 

 

2. Kebakaran 

Kebakaran biasanya timbul setelah gempa bumi terjadi dan menjadi sulit 

untuk memadamkannya karena sumber air tidak ada dan lalu lintas terputus 

(Boen, 2002 : 13). 
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Tabel II.10 

Bahaya Gempa Bumi 

 
   A.Goncangan Tanah “Ground-Shaking”  

Hazard 

Type 

Vulnerable 

Area 

Impact 

Area 

Colteral 

Hazard 
Impact 

Goncangan 

Tanah 

Daerah dekat 

pusat gempa 

(dalam radius < 

50 km – 100 km 

) 

Daerah dekat 

tanah hancur, 

Daerah yang 

rentan terhadap 

longsor, 

likuifikasi, dan 

tanah retak 

Pusat 

Populasi, 

Daerah 

built-up 

Bendungan 

dan 

jembatan, 

Life-lines, 

Longsor-

likuifikasi- 

pencelahan 

tanah 

Retak-roboh 

bangunan-

bangunan, 

bendungan dan 

jembatan 

Pencelahan-

penggembungan 

jalan, 

Hilangnya 

monument-

monumen hasil 

budaya manusia 

 

      B. Patahan Permukaan tanah / “Surface – Faulting” 

Hazard 

Type 

Vulnerable 

Area 

Impact 

Area 

Colteral 

Hazard 
Impact 

Patahan 

Permukaan 

Surface 

Faulting 

Daerah  yang 

terletak dekat 

dan 

sepanjang 

tanah retak 

atau patahan-

patahan yang 

ada 

sebelumnya 

Pusat-pusat 

/konsentarasi 

penduduk, 

Daerah-

daerah 

terbangun, 

Jaringan 

jalan, kereta 

api, 

Tanah 

pertanian, 

dan 

Jaringan 

irigasi dan 

alam 

Tanah longsor 

gerakan tanah, 

Likuifasi, dan 

Pencelahan 

tanah 

Retak – roboh 

bangunan, dan 

infrastruktur, 

Bergerser dan 

berpindahnya dan 

pelengkungan serta 

pengembungan 

sistem jaringan 

jalan, 

Naik dan turunnya 

tanah permukaan, 

Hilangnya tanah 

pertanian, 

Terisolasinya 

permukiman, 

Kekacauan sosio – 

ekonomi. 

 

      C. Longsor “Landslide” 

Hazard 

Type 

Vulnerable 

Area 

Impact 

Area 

Colteral 

Hazard 

Impact 

Longsor 

Gerakan 

Tanah 

Lereng curam 

Potongan jalan 

yang tajam 

Cabang-

cabang sungai 

Lembah-

lembah curam 

Deposional 

zone 

Detachment 

zone 

Landslide 

mass 

Sungai 

tersumbat, 

Kerusakan 

hutan, 

Erosi tanah, 

Banjir, 

Tanah retak 

Hancur/rusak 

lifelines, fasilitas 

lainnya, 

Tertimbun & 

hancurnya 

bangunan, 

Terisolasi daerah 
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Hazard 

Type 

Vulnerable 

Area 

Impact 

Area 

Colteral 

Hazard 

Impact 

permukiman, 

Air terbendung, 

Kekacauan sosio 

ekonomi, 

Hancuran 

lingkungan 

Terisolasi 

penduduk dan 

permukiman. 

 

  D. Likuifaksi “Liquefaction” 

Hazard 

Type 

Vulnerable 

Area 

Impact 

Area 

Colteral 

Hazard 

Impact 

Liquefaction Lingkungan 

sungai 

Luas dan 

lebarnya 

daerah/zona 

pantai 

Delta 

sungai, 

Tua-muda 

endapan 

rawa, 

Tanah urgan 

Muda 

tuanya 

endapan 

pantai, 

Tanah 

reklamasi, 

Daerah laun 

buatan, 

Pematang-

pematang 

pantai 

Pencelahan tanah, 

Bukit atau 

gundukan pasir 

“sand boils” 

Subsiden, 

Banjir, 

Pencelahan tanah, 

Sama dengan 

lingkungan 

sungai 

Miring dan 

hancurnya 

bangunan-

bangunan 

Hilangnya tanah 

pertanian, 

Hancurnya fasilitas 

dan lifelines, 

Terisolasinya 

daerah dan 

permukiman, 

Tercemarnya air 

tanah, 

Keresahan sosio-

ekonomi 

Sama dengan 

lingkungan sungai 

 

E. Lateral Spreading 

Hazard Type Vulnerable 

Area 

Impact 

Area 

Colteral 

Hazard 

Impact 

Lateral Spreading Lingkungan 

sungai 

Lingkungan 

pantai 

Tepian-

tepian sungai 

Daerah-

daerah 

reklamasi 

Tepian 

pantai sand 

bar – sand 

dune 

Ground-

fissuring 

Ground 

subsidence 

 

Miring-tertanam 

dan robohnya 

bangunan, 

Retak-roboh dan 

tertanamnya 

jaringan jalan dan 

jembatan, 

Tertanam dan 

terisolasinya 

perumahan, 

Hilangnya tanah 

pertanian, dan 

Kekacauan sosio-

ekonomi. 

    Sumber : Kertapati, 2002 : 13-15. 

Lanjutan Tabel 



53 
 

 
 
 

2.3 Faktor Bahaya (Rawan Bencana) Gempa Bumi 

Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

teknologi pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 

kemampuan mencegah, merendam, mencapai kesiapan, dan mengurangi 

kemapuan untuk mengagapi dampak buruk bahaya tertentu 

(http://www.bappenas.go.id). Bencana alam gempa bumi adalah berguncangnya 

bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas 

gunung berapi atau runtuhan batuan. Dalam pedoman ini lebih mengatur untuk 

gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan aktif 

(Direktorat Jenderal Penataan Ruang). 

 

2.3.1 Faktor Kerentanan (Vulnerability) 

Tingkat kerentanan (vulnerability) adalah suatu hal penting untuk diketahui 

sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya „bencana 

alami, karena bencana baru akan terjadi bila „bahaya alam‟ terjadi pada 

„kondisi yang rentan‟, seperti yang dikemukakan Awatona (1997:1-2): 

“…..Natural disaster are the intrection berween natural hazard and 

vulnerable condition”. 

Penilaian kerentanan pada suatu wilayah tergantung dari ragam atau jenis 

bahaya yang mungkin terjadi pada daerah tersebut. Jika suatu wilayah 

berpeluang terhadap multi bahaya, maka diperlukan penilian kerentanan dapat 

ditinjau dari tiga faktor yaitu faktor fisik, faktor sosial, faktor kependudukan 

dan faktor ekonomi. Sebagai penjelasannya dapat dilihat penjabaran sebagai 

berikut : 

 

A. Kerentanan Tipologi Kawasan  

Penentuan tipologi kawasan rawan bencana alam gempa bumi menurut 

pedoman penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan 

gempa bumi (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2007) adalah 

berguncangnya bumi disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan 

http://www.bappenas.go.id/
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aktif, aktivitas gunung berapi atau runtuhan batuan. Dalam pedoman ini lebih 

mengatur untuk gempa bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi dan patahan 

aktif. 

Tipe kawasan rawan gempa bumi ditentukan berdasarkan tingkat risiko 

gempa yang didasarkan pada informasi geologi dan penilian kesetabilan. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kawasan rawan gempa bumi dapat dibedakan 

menjadi (6) enam tipe kawasan yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Kawasan Tipe A 

Kawasan ini berlokasi jauh dari daerah sesar yang rentan terhadap getaran 

gempa. Kawasan ini juga dicirikan dengan adanya kombinasi saling 

melemahkan dari faktor dominan yang berpotensi untuk merusak. Bila 

intensitas gempa tinggi (Modified Mercalli Intensity/MMI VIII) maka efek 

rusaknya diredam oleh sifat fisik batuan yang kompak dan kuat. 

2. Kawasan Tipe B 
1) Faktor yang menyebabkan tingkat kerawanan gempa pada tipe ini tidak 

disebabkan oleh satu faktor dominan, tetapi disebabkan oleh lebih dari 

satu faktor yang saling mempengaruhi, yaitu intensitas gempa tinggi 

(MMI VIII) dan sifat fisik batuan menengah. 

2) Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan cukup parah terutama 

untuk bangunan dengan konstruksi sederhana. 

3. Kawasan Tipe C 

1) Terdapat paling tidak dua faktor dominan yang menyebabkan 

kerawanan tinggi pada kawasan ini. Kombinasi yang ada antara lain 

adalah intensitas gempa tinggi dan sifat fisik batuan lemah; atau 

kombinasi dari sifat fisik batuan lemah dan berada dekat zona sesar 

cukup merusak. 

2) Kawasan ini mengalami kerusakan cukup parah dan kerusakan 

bangunan dengan konstruksi beton terutama yang berada pada jalur 

sepanjang zona sesar. 

4. Kawasan Tipe D 

1) Kerawanan gempa diakibatkan oleh akumulasi dua atau tiga faktor yang 

saling melemahkan. Sebagai contoh gempa pada kawasan dengan 

kemiringan lereng curam, intensitas gempa tinggi dan berada sepanjang 

zona sesar merusak; atau berada pada kawasan dimana sifat fisik batuan 

lemah, intensitas gempa tinggi, di beberapa tempat berada pada potensi 

landasan tsunami cukup suram merusak. 

2) Kawasan ini cenderung mengalami kerusakan parah untuk segala 

bangunan dan terutama yang berada pada jalur sepanjang zona sesar. 

5. Kawasan Tipe E 

1) Kawasan ini merupakan jalur sesar yang dekat dengan episentrum yang 

dicerminkan dengan intensitas gempa yang tinggi, serta di beberapa 
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tempat berada pada potensi landasan tsuanami merusak. Sifat fisik 

batuan dan kelerengan lahan juga pada kondisi yang rentan terhadap 

goncangan gempa. 

2) Kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa. 

6. Kawasan Tipe F 

1) Kawasan ini berada pada kawasan landasan tsunami sangat merusak dan 

di sepanjang zona sesar sangat merusak, serta pada daerah dekat dengan 

episentrum dimana intensitas gempa tinggi. Kondisi ini diperparah 

dengan sifat fisik batuan lunak yang terletak pada kawasan morfologi 

curam sampai dengan sangat curam yang tidak kuat terhadap goncangan 

gempa. 

2) Kawasan ini mempunyai kerusakan fatal pada saat gempa. (Direktorat 

Jenderal Penataan Ruang). 

 

B. Kerentanan Fisik (Infrastruktur) 

Kerentanan fisik (infrastruktur) mengambarkan kondisi fisik yang rawan 

terhadap bahaya tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai 

indikator sebagai berikut : persentase kawasan terbangun, kepadatan 

bangunan, kepadatan bangunan, persentase bangunan konstruksi bangunan 

darurat dan sebagainya. Wilayah permukiamn di perkotaan dapat dikatakan 

berada pada kondisi yang sangat rentan karena persentase kawasan 

tebangun, kepdatan bangunan dan bangunan konstruksi darurat di 

perkotaan sangat tinggi sehingga apabila terjadi suatu bencana maka 

kerugiannya sangat besar. Selain itu bentuk kerentanan fisik yang dimiliki 

masyarakat berupa berupa daya tahan mengahadapi bahaya tertentu. 

Sebagai contoh adalah kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang 

berada di daerah rawan gempa, adanya tanggul pengaman banjir bagi 

masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya.   

 

C. Kerentanan Sosial Kependudukan 

Kerentanan sosial menunjukkan perkiraan tingkat kerentanan terhadap 

keselamatan jiwa/kesehatan penduduk apabila ada bahaya. Dari beberapa 

indikator antara lain kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, 

persentase penduduk usia tua-balita dan penduduk wanita, maka kota-kota 

di Indonesia mempunyai kerentanan sosial yang tinggi. Belum lagi jika kita 
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melihat kondisi sosial pada saat ini yang semakin rentan terhadap bencana 

non-alam (manmade disaster), seperti rentannya kondisi social masyarakat 

terhadap kerusuhan, tingginya angka pengangguran, instabilitas politik, dan 

tekanan ekonomi. 

 

D. Kerentanan Fisik (Infrastruktur) 

Kerentanan fisik (infrastruktur) mengambarkan kondisi fisik yang rawan 

terhadap bahaya tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai 

indicator sebagai berikut: persentase kawasan terbangun, kepadatan 

bangunan, kepadatan bangunan, persentase bangunan konstruksi bangunan 

darurat dan sebagainya. Wilayah permukiamn di perkotaan dapat dikatakan 

berada pada kondisi yang sangat rentan karena persentase kawasan 

tebangun, kepadatan bangunan dan bangunan konstruksi darurat di 

perkotaan sangat tinggi sehingga apabila terjadi suatu bencana maka 

kerugiannya sangat besar. Selain itu bentuk kerentanan fisik yang dimiliki 

masyarakat berupa berupa daya tahan mengahadapi bahaya tertentu. 

Sebagai contoh adalah kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang 

berada di daerah rawan gempa, adanya tanggul pengaman banjir bagi 

masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya.   

 

E. Kerentanan Ekonomi 

Kerentanan ekonomi menggambarkan besarnya kerugian atau rusaknya 

kegiatan ekonomi (proses ekonomi) yang terjadi bila terjadi ancaman 

bahaya. Indikator yang dapat kita lihat menunjukkan tingginya tingkat 

kerentanan ini misalnya adalah peresentase rumah tangga yang bekerja di 

sektor rentan (sektor jasa dan distribusi) dan persentase rumah tangga 

miskin. 

 

Menurut Awatona (1997), kerentanan merupakan karakteristik orang atau 

kelompok dalam kaitan kapasitasnya untuk mengantisipasi dan bertahan dari 

dampak bahaya. 
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“….Vulnerability as “the characteristics of a person or group in terms of 

their capacity to anticipate, cope with, resist, and recorver from the 

impact of natural hazard” (Awatona, 1997 : 28). 

Teori diatas menjelaskan bahwa kerentanan sebagai “karakteristik dari 

seseorang atau kelompok pada istilah ketahanan/kemampuan mereka untuk 

mengantisipasi, menanggulangi, menolak, pulih/sembuh dari dampak bahaya 

alam. 

Lebih lanjut, Awatona (1997 : 29) mengemukakan tipe-tipe yang paling 

prinsip (utama) dari kerntanan yaitu sebagai berikut : 

a. Kerentanan Sosial (Social Vulnerability) 

b.  Kerentanan Kelembagaan (Instutional Vulnerability) 

c. Kerentanan Sistem (System Vulnerability) 

d. Kerentanan Ekonomi (Economic Vulnerability) 

e. Kerentanan akibat praktek-praktek yang tidak memikirkan prinsip 

berkelanjutan (Vulnerability caused thourgh unsustainable 

practicise). 

 

 Kerentanan adalah suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau 

proses-proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang mengakibatkan 

peningkatan kerawanan masyrakat dalam menghadapi bahaya (harjadi,2005:2). 

Tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu 

faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana baru 

akan terjadi bila bahaya terjadi pada kondisi yang rentan. 

Menurut Lewis (1997), memberikan penjelasan mengenai kerentanan 

(Vulnerability) sebagai berikut : 

Vulnerability is a pervasive socio-economic condition; it is the reason 

why the poor and disadvantages are the predominant victims of disasters. 

The day-to-day vulnerable condition, comprising marginalisation, poverty 

and deprivation, is the context and cause of vulnerability to rare and 

more extreme hazards; which themselves exacerbate vulnerability to day-

to-day condition in their aftermath – a cyclical process (Lewis, 1997 :  

46). 

 

Teori di atas menjelaskan bahwa kerentanan merupakan kondisi sosial 

ekonomi yang dapat terpengaruh; ini adalah alasan kenapa kaum miskin dan 
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keadaan yang merugikan adalah korban utama dari bencana. Hari ke hari 

kondisi rentan terdiri dari pembatasan, kemiskinan dan kerugian, merupakan 

konteks/keadaan dan menyebabkan kerentanan yang jarang dan bahaya bahaya 

yang lebih hebat; yang mana kerentanan membuat kondisi lebih buruk dari hari 

kehari. 

Yayasan IDEP (2007) memberikan penjelasan mengenai kerentanan sebagai 

berikut : 

Kerentanan adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, 

hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan 

teknologi di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi 

kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan berkurangnya 

kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.  

 

Sedangkan UNDP (1994) memberikan pengertian penjelasan mengenai 

kerentanan sebagai berikut : 

Kerentanan adalah sejauh mana suatu masyarakat, sarana, pelayanan atau 

daerah geografis kemungkinan akan rusak atau terganggu oleh dampak 

suatu bahaya bencana tertentu, karena sifat, konstruksi dan kedekatannya 

dengan daerah berbahaya atau suatu daerah rawan bencana (UNDP, 1994 

: 74). 

Cannon (1994) memberikan penjelasan mengenai kerentanan sebagai berikut : 

Vulnerability is a characteristic of individuals and groups of people who 

inhabit a given natural, social and economic space, within which they are 

differentiated according to their varying position in society into more or 

less vulnerable individuals and group (Cannon, 1994 : 19). 

 

Dari teori di atas menjelaskan bahwa kerentanan merupakan karakteristik 

individu atau kelompok orang yang mendiami alam tertentu pada bidang sosial 

dan ekonomi, yang mana mereka dibedakan menurut posisi mereka yang 

bermacam-macam dalam masyarakat yang menjadi lebih atau kurang pada 

kelompok dan individu yang rentan. 

Lebih lanjut Cannon (1994) membagi kerentanan kedalam 3 aspek yaitu 

derajat kekenyalan, komponen kesehatan dan derajat ‟preparedness‟, seperti 

yang diungkapkan berikut ini : 
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Vulnerability may be devided into three aspects: the first is the degree of 

resilience of the particular livelihood system of an individual or group, 

and their capacity for resisting the impact of a hazard. The reflects 

economic resilience, including the capacity for recoverability (another 

measure of economic strength and responsiveness to hazards). This can 

be called „livelihood resilience‟, and has some affinity with Sen‟s concept 

of entitlement (Sen, 1981). The second is the „health‟ component 

(medical), which includes both the robustness of individuals (itself largely 

a function of livelihood strength) and the operation of various social 

measures (especially preventive medicine). The third determined by the 

protection available (for a given hazard), something which depends of 

people acting on their own behalf and social factors (Canon, 1994 : 19). 

 

Teori di atas menjelaskan bahwa kerentanan mungkin dibagi dalam tiga 

aspek: pertama adalah tingkat keuletan dari sistem mata pencaharian yang 

khusus dari seorang  individu atau kelompok, dan kemampuan mereka untuk 

menahan dampak dari bahaya. Gambaran keuletan ekonomi, termasuk 

kemampuannya untuk dapat memperoleh kembali (langkah yang lain dari 

kekuatan ekonomi dan pergantian pada bahaya). Hal ini disebut “mata 

pencaharian yang ulet : dan mempunyai beberapa persamaan dengan konsep 

judul dari Sen (Sen, 1981). Kedua adalah komponen “kesehatan” (medis), 

termasuk individu yang sehat/kuat dan operasi dari berbagai langkah sosial 

(terutama ilmu pengobatan dalam mencegah penyakit). Ketiga yaitu ditentukan 

oleh perlindungan yang tersedia (untuk bahaya tertentu), sesuatu yang 

tergantung pada tindakan seseorang pada kepentingan mereka sendiri dan 

faktor-faktor sosial. 

Dari berbagai pengertian/penjelasan yang telah diungkapkan tersebut di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerentanan merupakan suatu kondisi yang 

ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan 

lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat dalam 

menghadapi bahaya (hazards). Tingkat kerentanan adalah suatu hal penting 

untuk diketahui, karena bencana baru akan terjadi bila ”bahaya” terjadi pada 

”kondisi yang rentan”. 
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Keterkaitan antara kerentanan dan bencana secara jelas diungkapkan oleh 

Cannon (1994) sebagai berikut : 

a) “….Disaster are not “natural” (not even sudden ones) because 

hazards affect people differently within societies, and may have very 

different impacts on different societies” (hal 14). 

b) Disaster happen when an natural hazard strikes vulnerable people 

(hal. 20). 

c) Vulnerability = a measure of the degree and type of exposure to risk 

generated by different societies in relation to hazard (hal. 16). 

d) “Where a vulnerable population exist in an area exposed to a known 

hazard, the disaster is really predetermined and the actual hazard 

event should  be seen as the trigger mechanism” (hal. 22). 

e) “But in general, disaster are not natural, they happen to people who 

are put at risk as a result of their vulnerability” (hal. 19). 

f)  “A highly vulnerable group may be badly affected by a relatively 

weak  earthquake, and a low vulnerability group little affected by a 

strong one” (hal. 20). 

g) “The hazard is natural ; a disastrous outcome is not, and in many 

senses largely caused by the vulnerability conditions generated by 

human systems” (hal. 20). 
 

Teori di atas menjelaskan bahwa keterkaitan antara kerentanan dan 

bencana adalah sebagai berikut : 

a) Bencana non alami (bukan yang tiba-tiba) terjadi karena 

bahaya/bencana mempengaruhi orang yang berbeda dalam 

masyarakat, dan mungkin memiliki dampak yang sangat berbeda 

pada masyarakat yang berbeda.  

b) Bencana terjadi apabila bahaya alam menyerang manusia yang 

rentan.  

c) Kerentanan = tindakan dari tingkat dan tipe terbuka untuk risiko yang 

disebabkan oleh masyarakat yang berbeda pada hubungan dengan 

bahaya/bencana.  

d) Dimana suatu penduduk yang rentan pada suatu daerah tidak 

terlindungi untuk mengetahui suatu bahaya, sebenarnya bencana 

tersebut ditentukan sebelumnya dan peristiwa bencana tersebut 

seharusnya dilihat sebagai mekanisme yang cepat untuk  bertindak.  
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e) Akan tetapi pada umumnya, bencana non alami terjadi pada manusia  

yang menempatkan risiko sebagai sebuah hasil dari kerentanan 

mereka.  

f) Kelompok yang sangat rentan mungkin sangat dipengaruhi oleh 

gempa bumi yang rendah secara relatif, dan kelompok kerentanan 

yang kecil/rendah sedikit dipengaruhi oleh sesuatu yang kuat.  

g) Bencana alam; sebuah akibat yang tidak membawa/mendatangkan 

malapetaka, dan dalam beberapa hal disebabkan oleh kondisi 

kerentanan yang disebabkan oleh sistem manusia. 

Dari uraian mengenai hubungan antara bahaya dan kerentanan tersebut, 

diambil suatu kesimpulan bahwa kerentanan akan menentukan apakah bahaya 

alam yang terjadi akan menimbulkan bencana alam, dikarenakan bencana akan 

terjadi pada kelompok orang/fisik yang rentan terhadap bahaya. Bahaya alam 

bersifat alamiah, sedangkan bencana alam tidak terjadi secara alamiah, namun 

terjadi pada kondisi kerentanan yang dihasilkan oleh sistem manusia. 

Lebih lanjut, berdasarkan kajian literatur, ditemukan kaitan yang erat 

antara kemiskinan dan kerentanan. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

kondisi kemiskinan akan meningkatkan kerentanan terhadap bahaya alam. 

Awotona mengemukakan bahwa di negara berkembang, kemiskinan 

meningkatkan kerentanan permukiman (Awotona, 1997 :10) : 

”In developing countries, poverty increases the vulnerability of human 

settlements as a result of complex factors which include : 

 Dangerous and marginal sites – steep slopes, flood plains, industrial 

zones. 

 Inappropriate construction methods and building materials. 

 Overcrowding and squalid housing. 

 Haphazard, uncontrolled settlements growth. 

 Lack of amenities and poor infrastructure. 

 Lack of disaster planning and mitigation measures, and 

 Lack of adequate systems for prediction, early warning and 

emergency” 

Teori di atas menjelaskan bahwa di negara yang sedang berkembang, 

kemiskinan akan meningkatkan kerentanan, sebagai hasil faktor yang kompleks 

termasuk : 
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 Tempat kecil dan berbahaya – lereng yang curam, dataran banjir, 

zona industri. 

 Metode pembangunan dan bahan bangunan yang tidak tepat/pantas. 

 Kepadatan yang berlebihan dan perumahan yang tidak layak. 

 Perkembangan perkampungan yang tidak terkontrol. 

 Kurangnya fasilitas dan prasarana yang kurang baik. 

 Kurangnya perencanaan mengenai bencana dan tindakan mitigasi. 

 Kurangnya prediksi/ramalan, peringatan pertama dan keadaan 

darurat. 

 

Menurut Bakornas PBP dalam Buku Panduan Pengenalan Karakteristik 

Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia (hal. 8-9) kerentanan terbagi atas 

tiga tipe yaitu kerentanan fisik binaan (infrastruktur), kerentanan sosial 

kependudukan dan kerentanan ekonomi.  

1. Kerentanan fisik binaan (infrastruktur) menggambarkan suatu kondisi 

fisik (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor bahaya (hazard) 

tertentu. Kondisi kerentanan ini dapat dilihat dari berbagai faktor 

berbagai indikator sebagai berikut : persentase kawasan terbangun, 

kepadatan bangunan, persentase bangunan konstruksi darurat, 

jaringan listrik, rasio panjang jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan 

PDAM, dan jalan KA. Wilayah permukiman di Indonesia dapat 

dikatakan berada pada kondisi yang sangat rentan karena persentase 

kawasan terbangun, kepadatan bangunan dan bangunan konstruksi 

darurat sangat tinggi, sedangkan persentase, jaringan listrik, rasio 

panjang jalan, jaringan telekomunikasi, jaringan PDAM, jalan KA 

sangat rendah. 

2. Kerentanan sosial kependudukan menggambarkan kondisi tingkat 

kerapuhan sosial dalam menghadapi bahaya (hazard). Pada kondisi 

sosial yang rentan maka jika terjadi bencana dapat dipastikan akan 

menimbulkan dampak kerugian yang besar. Beberapa indikator 

kerentanan sosial antara lain kepadatan penduduk, laju pertumbuhan 

penduduk, persentase penduduk usia tua-balita dan penduduk wanita. 

Kota-kota di Indonesia memiliki kerentanan sosial yang tinggi karena 

memiliki persentase yang tinggi pada indikator-indikator tersebut. 

3. Kerentanan ekonomi menggambarkan kondisi tingkat kerapuhan 

ekonomi dalam menghadapi ancaman bahaya (hazard). Beberapa 

indikator kerentanan ekonomi diantaranya adalah persentase rumah 

tangga yang bekerja di sektor yang rentan (sektor yang rawan 

terhadap pemutusan hubungan kerja) dan persentase rumah tangga 

miskin. 
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Menurut Bakornas PB (2007 : 8) dalam Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana di daerah, menjelaskan bahwa kerentanan merupakan 

sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan (faktor fisik, sosial, ekonomi 

dan lingkungan) yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan 

dan penanggulangan bencana. Faktor dan indikator kerentanan tersebut sebagai 

berikut : 

a. Kerentanan Fisik 

Secara 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. 

b. Kerentanan Ekonomi 

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. 

c. Kerentanan Sosial 

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.  

d. Kerentanan Lingkungan 

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. 

 

Dari beberapa uraian mengenai faktor dan indikator kerentanan gempa 

bumi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor kerentanan gempa bumi 

yaitu kerentanan fisik dengan variabelnya antara lain kawasan terbangun, 

bangunan bertingkat, bangunan konstruksi darurat serta kepadatan bangunan. 

Faktor kedua adalah kerentanan sosial kependudukan dengan variabelnya antara 

lain laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, penduduk usia lanjut 

dan balita, penduduk wanita dan penduduk penyandang cacat. Faktor ketiga 
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adalah kerentanan sosial ekonomi dengan variabelnya antara lain persentase 

pekerja di sektor yang rentan (pertanian), persentase pekerja di sektor non 

pertanian, produktivitas total luas pertanian, serta jumlah keluarga miskin.  

 

2.3.2  Faktor Ketahanan/Kemampuan (Capacity) 

        Faktor ketahanan adalah kemampuan untuk merespon atau mengatasi 

dampak dari suatu bencana alam. Secara sederhana merupakan aspek postif 

suatu situasi yang ada atau emergency response (Davidson, 1997). Dengan kata 

lain ketahanan adalah aspek-aspek positif dari situasi yang ada untuk 

mengurangi resiko bahaya alam. 

Dalam studi Firmasnyah (1998 : 38) berdasarkan modifikasi Davidson 

(1997) ketahanan terbagi menjadi 2 sub faktor, yaitu : 

A.  Sumber Daya Buatan 

Sumber daya buatan, meliputi aspek pendanaan, peralatan atau 

fasilitas dan sumber daya manusia terlatih dan terdidik. Indikator dari 

sumber daya alam adalah sebagai berikut : 

a) Rasio Jumlah Fasilitas Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk 

Banyaknya fasilitas kesehatan dibandingkan dengan jumlah penduduk 

akan berpengaruh terhadap proses atau kegiatan pemberian pertolongan 

pada saat dan setelah terjadi bencana. 

b) Rasio Jumlah Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk 

Banyaknya jumlah tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah 

penduduk akan mempengaruhi proses atau kegiatan pelayanan kesehatan 

dalam pemberian pertolongan pada saat dan setelah terjadi bencana alam. 

B.  Kemampuan Mobilitas 

  Kemampuan mobilitas menunjukkan kemampuan untuk melakukan 

evakuasi bila ada bencana alam untuk mencari tempat yang lebih aman 

dan meminta bantuan. Indikator kemampuan mobilitas, yaitu sebagai 

berikut: 
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a) Rasio Panjang Jalan Terhadap Luas Wilayah 

Perbandingan antara panjang jalan dengan luas wilayah sangat 

berkaitan dengan proses atau kegiatan evakuasi. Semakin besar 

tingkat perbandingannya maka semakin mudah proses atau kegiatan 

evakuasi dilakukan. 

b) Rasio Sarana Angkutan Terhadap Jumlah Penduduk 

Sarana angkutan merupakan alat yang berfungsi untuk 

mempermudah proses atau kegiatan evakuasi bagi penduduk yang 

mengalami bencana alam. 

Dari beberapa uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa faktor 

ketahanan (capacity) dibagi menjadi faktor sumberdaya buatan, dengan 

variabelnya antara lain rasio pelayanan kesehatan penduduk dan fasilitas 

kesehatan penduduk, serta rasio fasilitas keamanan. Faktor kedua adalah 

mobilitas penduduk, dengan variabelnya antara lain rasio panjang jalan dan 

sarana angkutan terhadap jumlah penduduk. 

 

2.3.3 Faktor Risiko (Risk) 

Menurut Yayasan IDEP (2007), memberikan penjelasan mengenai risiko 

sebagai berikut :  

Risiko adalah prakiraan/probabilitas potensi kerugian yang ditimbulkan 

oleh bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu seperti 

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 

kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

Secara konvensional risiko dinyatakan dalam persamaan Risiko = 

Bahaya x Kerentanan. Sejumlah disiplin ilmu juga mencakup konsep 

keterpaparan untuk secara khusus merujuk pada aspek kerentanan fisik. 

Lebih dari sekedar mengungkapkan kemungkinan adanya kerugian 

fisik, sangat penting untuk mengakui bahwa risiko-risiko dapat bersifat 

melekat atau dapat diciptakan atau ada dalam sistem-sistem sosial. 

Penting untuk mempertimbangkan konteks sosial dimana risiko terjadi 

dan oleh karenanya penduduk tidak mesti mempunyai persepsi yang 

sama tentang risiko dan akar-akar penyebabnya (Yayasan IDEP, 2007 : 

22). 
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Menurut Bakornas PB dalam Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana di Daerah, memberikan pengertian mengenai risiko 

sebagai berikut : 

Risiko (risk) 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. 

Dooley (1990) dalam Firmansyah (1998 : 39) menyatakan bahwa 

terminologi risiko memiliki 2 ide pokok, yaitu : 

 Adanya potensi konsekuensi-konsekuensi yang tidak diharapkan 

(potential for unwanted consequences). 

 Adanya unsur ketidakpastian (uncertainty). 

 

Formulasi atau prasyarat sebuah risiko bencana adalah dua elemen penting, 

yakni Hazard (atau ancaman), serta Kerentanan/Kerapuhan (Vulnerabilities 

atau Fragilities). Mengenai kapasitas (Capacity) adalah kebalikan dari 

vulnerabilities. 

Menurut Bakornas PBP dalam Buku Panduan Pengenalan Karakteristik 

Bencana (hal. 9-10), risiko dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Kemampuan

anKerenBahaya
Risiko

tan
  atau dapat ditulis dengan :  

Risiko = Bahaya x Kerentanan x Ketidakmampuan   

Hubungan antara ketiga variabel tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut (seperti yang terlihat pada Gambar 2.5) 
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Dalam kaitan ini, bahaya menunjukkan kemungkinan terjadinya kejadian 

baik alam maupun buatan di suatu tempat. Kerentanan menunjukkan kerawanan 

yang dihadapi suatu masyarakat dalam menghadapi ancaman tersebut. 

Ketidakmampuan merupakan kelangkaan upaya atau kegiatan yang dapat 

mengurangi korban jiwa atau kerusakan. 

 

Gambar 2.5 

Hubungan Antara Risiko, Bahaya, Kerentanan dan Kemampuan 

  

 

 

 

 

 

             

  Sumber : Buku Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana, hal. 10. 

 

Kajian risiko ini merupakan proses untuk menentukan perilaku dan gejala 

risiko dengan menganalisa bencana potensial dan mengevaluasi kondisi 

kerentanan yang ada dimana kondisi tersebut dapat menyebabkan kerugian dan 

kerusakan baik pada manusia, harta benda, lingkungan fisik maupun sosial. 

Lebih lanjut, menurut Davidson (1997) hubungan antara faktor risiko, 

faktor bahaya, faktor kerentanan dan faktor ketahanan tercermin dalam model 

matematis (model ini telah dimodifikasi dan disesuaikan dengan bahan kajian) 

sebagai berikut: 

 

 

Dimana, HDRI  =  Nilai risiko bencana (Hazard Disaster Risk Index) 

WHH  =  Nilai faktor bahaya (Weight Hazard) 

WVV  = Nilai faktor kerentanan (Weight Vulnerability) 

WCC = Nilai faktor ketahanan (Weight Capacity) 

HDRI = WHH + WVV + 

WCC 

 

 

RISIKO 

Ancaman Bahaya 

Ketidakmampuan Kerentanan 
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Dimana nilai dari tiap faktor tersebut telah dibakukan dan dikalikan dengan 

nilai bobot masing-masing, dengan rumus standarisasi yaitu sebagai berikut: 

Model standarisasi yang digunakan untuk indikator yang nilainya 

bersesuaian dengan risiko bencana, yaitu : 

 

 

 

Sedangkan untuk indikator yang nilainya berkebalikan dengan risiko 

bencana menggunakan model standarisasi berikut : 

 

 

 

Dimana, X
1
ij : Nilai yang sudah dibakukan 

Xij : Nilai yang belum dibakukan. 

iX  : Nilai rata-rata 

 Si : Standar deviasi 

 

 

 

2.4 Mitigasi Bencana  

2.4.1 Pengertian Mitigasi Bencana 

            UNDP (1994) memberikan pengertian mengenai mitigasi sebagai 

berikut :  

Mitigasi berarti mengambil tindakan-tindakan untuk mengurangi 

pengaruh-pengaruh dari satu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. 

Istilah mitigasi berlaku untuk cakupan yang luas dari aktivitas-

aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan yang mungkin diawali, 

dari fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang kuat, sampai 

dengan prosedural, seperti teknik-teknik yang baku untuk 

menggabungkan penilaian bahaya di dalam rencana penggunaan 

lahan (UNDP, 1994 : 11). 

Menurut Akbar (2006 : 6) memberikan pemahaman mengenai mitigasi 

sebagai berikut :  

Mitigasi merupakan titik tolak utama dari manajemen bencana. 

Dengan mitigasi, dilakukan usaha-usaha untuk menurunkan dan/atau 

meringankan dampak yang disebabkan oleh suatu bencana pada 
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manusia dan harta benda. Mitigasi pada prinsipnya harus dilakukan 

untuk segala jenis bencana, baik yang termasuk kedalam bencana 

alam (natural disasters) maupun bencana sebagai akibat dari 

perbuatan manusia (man-made disaster).  

Dari pengertian tersebut, mitigasi dapat diartikan sebagai upaya yang 

dilakukan untuk menekan timbulnya dampak bencana, baik secara fisik 

struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik 

struktural melalui perundang-undangan dan pelatihan. Kegiatan mitigasi 

bencana merupakan tindakan yang sangat efektif dalam mengurangi kerugian 

dan kehilangan jiwa atau harta akibat suatu bencana, dan merupakan kegiatan 

paling kompatibel dengan proses perencanaan pembangunan. 

Mitigasi merupakan segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengurangi atau memperkecil ancaman bencana, terutama bila kegiatan 

pencegahan tidak dapat dilaksanakan, sedangkan kesiapsiagan merupakan 

segala upaya dan kegiatan pengenalan terhadap sumber bencana, penelaahan 

dan pengamatan bencana serta tindakan kesiapsiagaan untuk menghadapi 

ancaman bencana sejak dini. Kegiatan dan program yang berhubungan dengan 

mitigasi meliputi cara-cara atau tindakan rekayasa dan konstruksi, pelaksanaan 

peraturan perundangan tentang bangunan, perencanaan tata guna lahan, 

pembangunan infrastruktur yang jauh dari daerah bencana, dan lain sebagainya. 

 

2.4.2 Tahap-Tahap Menangani Bencana 

Menurut Poernomosidhi (2005 : 4) Upaya penanggulangan dampak 

bencana dilakukan melalui pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan kondisi 

masyarakat dan wilayah. Upaya penanggulangan dampak bencana tersebut 

dilakukan secara sistematis, menyeluruh, efisien dalam penggunaan 

sumberdaya dan efektif dalam memberikan bantuan kepada kelompok korban. 

Upaya penanggulangan dan pemulihan tersebut dilakukan dengan pendekatan 

secara utuh dan terpadu melalui tiga tahapan, yaitu tanggap darurat, rehabilitasi 

dan rekontruksi yang harus berjalan secara bersamaan dalam pelaksanaan 

penanggulangan dampak bencana, yaitu : 

 



70 
 

 
 
 

a. Tahap Tanggap Darurat  

 Bertujuan menyelamatkan masyarakat yang masih hidup, mampu 

bertahan dan segera terpenuhinya kebutuhan dasar yang paling 

minimal. Sasaran utama dari tahap tanggap darurat ini adalah 

penyelamatan dan pertolongan kemanusiaan. Dalam tahap tanggap 

darurat ini, diupayakan pula penyelesaian tempat penampungan 

sementara yang layak, serta pengaturan dan pembagian logistik yang 

cepat dan tepat sasaran kepada seluruh korban bencana yang masih 

hidup. Saat bencana baru saja terjadi, Tahap Tanggap Darurat 

ditetapkan selama 6 bulan setelah bencana, namun demikian, setelah 

ditetapkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2005, Tahap Tanggap Darurat 

ini kemudian diperpendek menjadi 3 bulan. 

b. Tahap Rehabilitasi 

 Bertujuan mengembalikan dan memulihkan fungsi bangunan dan 

infrastruktur yang mendesak dilakukan untuk menindaklanjuti tahap 

tanggap darurat, seperti rehabilitasi mesjid, rumah sakit, infrastruktur 

sosial dasar, serta prasarana dan sarana perekonomian yang sangat 

diperlukan. Sasaran utama dari tahap rehabilitasi ini adalah untuk 

memperbaiki pelayanan publik hingga pada tingkat yang memadai. 

Dalam tahap rehabilitasi ini, juga diupayakan penyelesaian berbagai 

permasalahan yang terkait dengan aspek hukum melalui penyelesaian 

hak atas tanah, dan yang terkait dengan aspek psikologis melalui 

penanganan trauma korban bencana. 

c. Tahap Rekonstruksi 

 Bertujuan membangun kembali kawasan kota, desa dan aglomerasi 

kawasan dengan melibatkan semua masyarakat korban bencana, para 

pakar, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha. 

Pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur) haruslah dimulai 

dari sejak selesainya penyesuaian rencana tata ruang baik di tingkat 

provinsi dan terutama di tingkat kabupaten dan kota yang mengalami 

kerusakan. Sasaran utama dari tahap rekonstruksi ini adalah 

terbangunnya kembali kawasan dan masyarakat di wilayah yang 

terkena bencana baik langsung maupun tidak langsung. 

 

Menurut Akbar (2006 : 2), tahapan pengelolaan penanggulangan bencana 

yang dibagi menjadi (1) sebelum terjadinya bencana, meliputi pencegahan, 

mitigasi (penjinakan.peredaman), dan kesiapsiagaan, (2) saat terjadinya 

bencana, meliputi peringatan dini dan tanggap darurat, (3) sesudah bencana 

mereda, meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. 
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2.4.3 Penataan Ruang dan Bencana 

Menurut Akbar (2006 : 3), Perencanaan tata ruang adalah sebuah proses 

yang menerus yang meliputi keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan 

mengenai berbagai macam alternatif pemanfaatan sumberdaya yang tersedia 

untuk pencapaian tujuan tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Penataan ruang meliputi 3 aspek klasik, yaitu perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada 3 aspek 

tersebut upaya pemanfaataan sumberdaya dilakukan untuk kepentingan masa 

yang akan datang dan dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan 

penduduk pada wilayah tersebut. Sehingga jelas, upaya yang dilakukan akan 

memenuhi pengertian menghindari terjadinya bencana. 

Sebagai ilustrasi singkat dapat dicontohkan disini bagaimana pertimbangan 

aspek bencana dimasukkan ke dalam 3 aspek klasik penataan ruang yaitu 

perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Misalnya (Akbar, 2006 : 3) : 

 Pada saat penyusunan perencanaan tata ruang, maka aspek bencana 

harus menjadi pertimbangan dalam pengalokasian ruang. Sehingga 

rencana tata guna lahan yang dihasilkan sesuai dengan kaidah 

penataan ruang yang baik, yaitu daerah yang merupakan potensi 

bencana harus dihindari dari kegiatan manusia. Bencana yang dapat 

timbul sebagai kegiatan alam maupun karena kegiatan manusia harus 

dihindari melalui pengalokasian ruang (misalnya melalui penetapan 

kawasan lindung). 

 Tidak tertutup kemungkinan bahwa daerah yang dari segi fisik-

geologinya merupakan daerah yang rawan bencana (bantaran sungai, 

kemiringan yang terjal, dsb), ternyata sudah merupakan daerah yang 

padat penduduknya. Pada daerah yang sudah terlanjur dihuni 

manusia tersebut, maka peraturan dan persyaratan bangunan 

merupakan pedoman yang diperlukan. Penyediaan sarana dan 

prasarana penunjang (penyediaan hidran, penyediaan jalur hijau, dsb) 

pada daerah yang mempunyai potensi bencana harus diperlakukan 

secara khusus dibandingkan dengan daerah lainnya. 

 Pemberian ijin lokasi kegiatan merupakan salah satu bagi persyaratan 

yang harus dipenuhi sebelum sebuah kegiatan ditetapkan berlokasi 

pada sebuah tempat. Salah satu aspek yang harus dipenuhi untuk 

memberikan ijin antara lain adalah terletak pada daerah yang tidak 

mempunyai potensi bencana. Dengan kata lain, pengendalian 
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pembangunan selain mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi, juga 

harus memperhatikan aspek fisik kesesuaian lahan. 

 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, mitigasi merupakan langkah-

langkah untuk mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan masyarakat, 

baik kerugian jiwa maupun harta, dengan mengurangi kerentanan 

(vulnerability). Dalam prakteknya, mitigasi bencana alam dapat berbentuk 

seperti (Akbar, 2006 : 3-4) :  

 Identifikasi sumber bencana dan memetakannya, terutama di wilayah 

yang sudah menunjukkan ciri-ciri perkotaan  

 Menyebarkan informasi tentang manajemen risiko (risk management) 

untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) sosial penduduk yang 

bermukim di wilayah dan/atau kawasan rawan bencana 

 Penyiapan perangkat lunak dan perangkat keras serta pelatihan, 

penyuluhan dan pendidikan bagi petugas dan masyarakat secara 

terencana, sistematis, dan disusun sesuai dengan jenis rencana 

(program yang ada untuk mendukung kesiapsiagaan) 

 Pengembangan sistem informasi penanggulangan bencana dan 

pemanfaatan informasi mengenai kerawanan suatu daerah dalam 

perencanaan pembangunan dan dalam penyusunan rencana umum 

tata ruang pada setiap tingkat 

 Mempromosikan perencanaan tata ruang yang tepat berdasarkan 

bahaya-bahaya (hazards) yang telah diketahui potensinya untuk 

terjadi;  

 Mengembangkan, memberlakukan dan memaksakan (law 

enforcement) penggunaan standar dan peraturan-peraturan bangunan 

yang  efektif, seperti peraturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), 

Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Hijau (KDH), 

Tinggi Bangunan, dll untuk mengurangi vulnerability (kerentanan) 

secara fisik  

 Pengendalian terhadap pemanfaatan/pelaksanaan Rencana Tata 
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Ruang Wilayah,  

 Meningkatkan peran perizinan dan penertiban dilandasi dengan 

konsep-konsep mitigasi bencana, terutama untuk meningkatkan 

fungsi-fungsi : 

 Izin prinsip dan Izin tetap 

 Izin Lokasi 

 Izin Perencanaan dan Izin Gangguan (H.O) 

 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

 Izin Penghunian Bangunan (IPB) 

 Pemasangan tanda-tanda peringatan/larangan di daerah yang 

dinyatakan rawan bencana 

 Melakukan relokasi atau meninggikan bangunan-bangunan dari 

dataran banjir 

 Pembuatan cek dam dan rehabilitasi aliran sungai untuk 

mengendalikan/ mencegah banjir 

 Pembelian polis asuransi kebakaran 

 Mengatur dan memonitor transportasi bahan-bahan berbahaya dan 

beracun serta menentukan rute yang aman untuknya. 

Secara umum, jenis-jenis mitigasi dalam praktek tersebut dapat 

dikelompokkan kedalam mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. 

Mitigasi struktural berhubungan dengan usaha-usaha pembangunan konstruksi 

fisik seperti pembuatan cek dam dan rehabilitasi aliran sungai untuk 

mengendalikan/mencegah banjir, membangun dengan konstruksi yang tahan 

terhadap gempa, dan lain-lain. Sementara itu, mitigasi non struktural antara lain 

meliputi penataan ruang, khususnya perencanaan tata guna lahan dan 

peruntukan lahan yang disesuaikan dengan kerentanan wilayahnya, zoning 

regulation, pemberlakuan peraturan pembangunan dan penegakannya (law 

enforcement) seperti penggunaan standar dan peraturan-peraturan bangunan 

yang efektif, pengenaan tarif pajak yang cukup tinggi (perangkat disinsentif) 

bagi wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, dan lain-

lain. 

Namun demikian, persoalan klasik yang selalu dihadapi dalam proses 

penataan ruang adalah tidak tersedianya/tidak memadainya data yang 
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digunakan sehingga kadang hasil yang diperoleh adalah tidak optimal. Dalam 

konteks bencana alam, persoalan ini semakin jelas yaitu tidak tersedianya/tidak 

memadainya data yang menyangkut mengenai informasi bencana alam tersebut. 

Ketidaktersediaan data tersebut semakin dipersulit karena tidak mencukupinya 

biaya penyusunan rencana untuk menyiapkan data tersebut (dalam penyusunan 

rencanan tata ruang selalu diasumsikan bahwa data sudah tersedia). Lingkaran 

kesulitan tersebut kemudian menjadi semakin kompleks karena secara spesifik 

kewajiban penyediaan data tidak pernah diatur untuk kepentingan penataan 

ruang. 

Tersedianya data yang memadai untuk berbagai tingkatan rencana tata 

ruang mulai dari perencanaan pada level strategis hingga perencanaan detail 

yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan teknis dilapangan 

merupakan syarat mutlak tercapainya tujuan dan sasaran penyusunan rencana 

tata ruang tersebut. Ketersediaan data ini harus cukup jelas mencakup jenis, 

ketelitian dan institusi yang bertanggungjawab dalam penyediaan data tersebut. 

Berdasarkan ketersediaan data tersebut, maka proses penyusunan rencana 

tata ruang dalam berbagai tingkatannya dapat mempertimbangkan aspek 

bencana juga dalam berbagai tahapannya (pra-bencana hingga pasca-bencana).  

Menurut Poernomosidhi (2007 : 12), prinsip pemanfaatan ruang untuk 

mitigasi bencana diantaranya sebagai berikut : 

a. Penataan ruang perlu didasari pengenalan dan pemahaman atas risiko 

kebencanaan di kawasan yang ditata. 

b. Untuk itu perlu kajian ancaman/bahaya, kerentanan dan kajian risiko, 

dilengkapi dengan zonasi ancaman/bahaya. 

c. Pengaturan pemanfaatan ruang yang memiliki ancaman bencana, 

misal penataan fungsi ruang, aturan membangun, pembatasan 

penggunaan. 

d. Pengembangan struktur ruang dengan memperhatikan kebutuhan 

prasarana/fasilitas kritis (transportasi, kesehatan, pendidikan, listrik, 
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telekomunikasi, air bersih) dengan memperhatikan prinsip 

”redundancy”. 

e. Penyediaan jalur-jalur evakuasi darurat untuk antisipasi keadaan 

darurat. 

f.      Penyediaan ruang terbuka sebagai daerah evakuasi korban bencana 

dan sebagai daerah penyangga/buffer untuk mencegah perluasan 

bencana (kebakaran/longsor/banjir). 

g. Penataan ruang yang kompatibel bagi langkah-langkah mitigasi 

berbagai bencana sekaligus, baik bencana alam maupun bencana 

bersumber dari kegiatan manusia/kegagalan teknologi. 

h. Institusi legal melalui produk-produk pengaturan yang 

diimplementasi dan dilaksanakan secara konsisten, dengan 

penegakkan hukum. 

Sedangkan arahan pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana menurut 

Poernomosidhi (2007 : 13-14) adalah sebagai berikut : 

a. Penataan ruang dan lingkungan hidup. 

- Menetapkan zona tingkat kerawanan bencana pada masing-

masing daerah, dari yang paling rawan hingga paling aman. 

- Menetapkan zona paling rawan bencana sebagai daerah hijau 

atau hunian tingkat kepadatan rendah, yaitu tepian pantai dan 

aliran sungai dekat laut. 

- Memetakan lokasi dan jalur evakuasi. 

- Menetapkan zona penyebab atau zona yang berpotensi menjadi 

penyebab bencana di masa yang akan datang, misalnya dengan 

melakukan penghijauan atau reboisasi di tepian pantai dan 

sepanjang aliran sungai untuk mengurangi kecepatan gelombang. 

b. Penyediaan sarana dan prasarana 

- Meningkatkan kualitas dan kekuatan prasarana dan sarana 

terhadap bencana tsunami, seperti penggunaan rangka beton pada 
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bangunan, penguatan sambungan, membuat bangunan rumah 

panggung, dan lain-lain. 

- Membangun penahan dan pemecah gelombang. 

- Membangun kanal di sepanjang sungai untuk mengubah aliran 

gelombang dan menahan kecepatan gelombang. 

- Membangun lokasi dan jalur evakuasi 

Untuk pola pengelolaan sempadan pantai adalah sebagai berikut : 

a. Mempetahankan kawasan sempadan pantai sebagai ruang terbuka 

hijau. 

b. Mencegah pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk kegiatan-kegiatan 

yang dapat menurunkan nilai ekologis dan estetika. 

c. Mengembangkan vegetasi bakau untuk mencegah abrasi pantai. 

Sedangkan pola pengelolaan kawasan rawan bencana tsunami, yaitu : 

a. Mengembangkan sistem peringatan dini bencana tsunami. 

b. Mengembangkan zona penyangga berupa ruang terbuka di sepanjang 

garis pantai. 

c. Mengembangkan jaringan prasarana yang mendukung upaya 

evakuasi masyarakat. 

d. Mengupayakan masyarakat bereaksi cepat menanggapi peringatan 

dini bencana tsunami. 

e. Membatasi dan mengatur kegiatan manusia di kawasan pantai dengan 

elevasi rendah, dan pernah atau berpotensi dilanda tsunami. 

Sebagai tambahan dalam tata guna lahan berbasis mitigasi bencana, 

Numberi (2007 : 7) menjelaskan bahwa penetapan kawasan konservasi dengan 

berbagai ekosistem pesisir seperti terumbuk karang mangrove, hutan pantai dan 

vegetasi daratan dapat melindungi wilayah pesisir terhadap ancaman tsunami.  

 Terumbu Karang : Penghalang pertama dilaut terhadap ancaman 

tsunami. Tipe karang penghalang (barrier reef) yang dapat dijumpai 

pada jarak puluhan meter hingga beberapa kilo meter yaitu 

penghalang utama yang dapat meredam enegi gelombang tsunami. 
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Finging reef atau karang tepi memiliki fungsi pelindung pantai 

sebagai penghalang kedua patch reef merupakan tahapan terpisah 

dari terumbuk karang berfungsi sebagai peredam gelombang tetapi 

jika tipe tersebut terdapat didepan garis pantai.  

 Mangrove dapat ditemui dikawasan pantai, teluk yang dangkal, 

daerah estuaria, laguna delta, dan daerah pantai yang terlindung. 

Hutan mangrove dengan kepadatan tinggi berfingsi sebagai 

pelindung bagi wilayah pantai yaitu untuk meredam gelombang dan 

angin badai.  

 Hutan Pantai : Biasanya terdapat dibelakang hutan mangrove secara 

alami tumbuhan tersebut bergelombol membentuk unit-unit tertentu 

sesuai dengan habitatnya. Vegetasi hutan pantai berfungsi sebagai 

penahan gelombang contohnya adalah cemara laut menggubu, 

pandan, butun, bakung, dan ketapang.  

 Ekosistem Lain : tanaman tahunan dan tanaman musiman digabung 

dengan tanaman pangan lahan kering dijadikan suatu kawasan 

lindung. Contohnya adalah tanaman yang memiliki perakaran yang 

kuat dan dapat menahan gelombang dari laut.  

 

Tabel II.11 

Fungsi Wilayah atau Bagian Wilayah Menurut Tipe Zona  

No Kondisi, Fungsi dan Status Lingkungan 

1 Kawasan lindung hutan 

mangrove, terumbu karang 

dan padang lamun  

 Vegetasi mangrove menurut luas, kerapatan, 

jelas berfungsi sebagai peredam gelombang 

dan angin, perlindungan dan penahan 

lumpur  

 Terumbuk karang munurut luas, kerapatan, 

jelas berfungsi sebagai peredam gelombang 

dan angin, perlindungan abrasi dan stabilitas 

morfologi pantai  

 Padang lamun menurut luas, kerapatan, jelas 

berfungsi stabilator dasar laut dan 

penyangga pantai terhadap abrasi.  

2 Kawasan Lindung  Taman wisata alam di pesisir, hutan lindung 

pesisir, pantai berbukit, pertambakan, 

perkebunan tanaman keras 

3 Kawasan Rawan Terhadap  Kawasan diperairan dan pesisir yang 
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No Kondisi, Fungsi dan Status Lingkungan 

Bencana Geologi  diidentifikasi sebagai rentan tehadap 

gangguan impulsif yang terjadi pada 

medium laut melalui studi dan penelitian, 

seperti gempa, tsunami dan longsoran.  

 Pengkajian sejarah dan intensitas bencana  

 Pengkajian morfologi dan substrat perairan  

4 Kawasan kegiatan budidaya di 

wilayah pesisir  

 Fungsi kegiatan pemukiman  

 Fungsi kegiatan sosial, ekonomi dan 

budiddaya  

 

5 Kawasan sarana dan prasarana 

wilayah pesisir  

 Kawasan di wilayah pesisir yang menjadi 

lokasi penemuan sarana dan prasarana  

 Pengkajian spasial dan teknis penempatan 

lokasi sarana prasarana  
Sumber :  Numberi, Tahun 2007 : 9. 

 

Mengingat bahwa tsunami bersifat merusak, sehingga dalam melakukan 

penataan ruang pada kawasan rawan tsunami harus memperhatikan kawasan 

penyangga sebagai kawasan penahan gelombang tsunami. Beberapa 

pertimbangan prinsip penetapan zona di pesisir rawan tsunami yaitu:  

- Membangun kawasan urban pada daerah yang aman untuk 

meminimasi kerusakan akibat tsunami. 

- Mendesain dan merekonstruksi bangunan untuk 

menahan/mengurangi limpasan tsunami. 

- Melindungi infrastruktur utama dari terjangan gelombang tsunami.  

- Pembuatan akses evakuasi dengan rambu-rambu yang jelas.  

- Penyusunan rancangan bangunan yang akrab tsunami  

- Pembangunan elevated dan shalter di pinggir pantai untuk daerah 

evakuasi 

Dari beberapa uraian tersebut, diharapkan penataan ruang dilakukan secara 

optimal untuk mampu menekan seminimalnya terjadinya risiko. Penataan ruang 

wilayah pesisir ditunjukan untuk penglokasian ruang secara optimal terutama 

untuk kegiatan lindung, kegiatan penyangga dan budidaya (non lindung). 

Penataan ruang ini juga harus memperhitungkan berbagai upaya mitigasi 

bencana di wilayah pesisir, yaitu yang meliputi pengenalan terhadap bahaya 

Lanjutan Tabel 
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yang berasal dari alam maupun karena ulah manusia serta kegiatan yang 

berkelanjutan untuk menghilangi atau menghilangkan risiko jangka panjang 

terhadap lingkungan/sumber daya alam dan manusia serta berbagai kegiatan 

yang dilakukan. 

Maksud dan tujuan dalam mengenali risiko dan mitigasi bencana yang 

diakibatkan oleh bencana di wilayah pesisir yaitu melalui pengenalan secara 

baik terhadap kondisi tofografi geomorfologi wilayah pesisir, morfologi dasar 

laut, data potensi gempa bumi, diharapkan sebaran lokasi daerah rawan bencana 

gempa bumi dan tsunami dapat diidentifikasikan secara baik.  

 

2.4.4 Mitigasi Bencana Gempa Bumi 

Menurut Bakornas PBP dalam Buku Panduan Karakteristik Bencana 

(http://www.bakornaspbp.go.id), menjelaskan bahwa strategi mitigasi dan 

upaya pengurangan bencana gempa bumi antara lain : 

 Bangunan harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa 

 Perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan. 

 Pembangunan fasilitas umum dengan standar kualitas yang tinggi. 

 Perkuatan bangunan vital yang telah ada. 

 Rencanakan penempatan permukiman untuk mengurangi tingkat 

kepadatan hunian di daerah rawan bencana. 

 Asuransi 

 Zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan. 

 Pendidikan kepada masyarakat tentang gempa bumi. 

 Membangun rumah dengan konstruksi yang aman terhadap gempa 

bumi. 

 Masyarakat waspada terhadap risiko gempa bumi. 

 Masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa 

bumi. 

 Masyarakat mengetahui tentang pengamanan dalam penyimpanan 

barang-barang berbahaya bila terjadi gempa bumi. 

 Pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana dengan pelatihan 

pemadaman kebakaran dan pertolongan pertama. 

 Persiapan alat pemadam kebakaran, peralatan penggalian dan 

peralatan perlindungan masyarakat lainnya 

 Rencana kontingensi/kedaruratan untuk melatih anggota keluarga 

dalam menghadapi gempa. 
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Menurut UNDP (1995 : 26), memberikan penjelasan mengenai beberapa 

tindakan pengurangan risiko gempa bumi yaitu sebagai berikut : 

Beberapa strategi yang luas mungkin bisa digabungkan kedalam program 

keamanan seismik umum seperti pengurangan kerentanan bangunan, peraturan 

penggunaan tanah dan program informasi umum. Meskipun program-program 

ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada korban jiwa dari satu  gempa 

bumi, program-program itu dapat mengurangi korban dan kerusakan harta 

benda. Rencana itu harus : 

 Membatasi zona-zona geografis yang rawan dan bangunan-bangunan 

yang rentan lewat penilaian risiko dan informasi kerusakan. 

 Menetapkan satu program kesadaran umum yang luas dengan 

menyebarkan informasi tentang gempa bumi dan bahaya-bahaya 

terkait dan mitigasi bencana serta tindakan-tindakan kesiapan. 

 Menetapkan program bantuan teknis yang mencakup masukan-

masukan arsitektur dan teknik sipil untuk memperbaiki rancangan 

bangunan, konstruksi dan penempatannya, yang mendemonstrasikan 

teknik-teknik bangunan dan pelatihan bagi penduduk lokal. 

 

Tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengurangi kerusakan 

gempa bumi mencakup : 

 Mengembangkan teknik-teknik konstruksi tahan gempa. 

 Melaksanakan satu program untuk memperkenalkan teknik-teknik 

konstruksi yang sudah diperbaiki untuk industri bangunan dan 

mendidik khalayak umum. 

 Menganalisa tipe-tipe tanah dan struktur geologi untuk menetapkan 

tempat-tempat yang aman untuk penempatan bangunan. 

 Melembagakan insentif untuk memindahkan bangunan-bangunan 

yang tidak aman atau bangunan-bangunan yang berada pada lokasi 

yang tidak aman atau lebih sesuai, untuk meningkatkan tingkat 

keamanan bangunan-bangunan itu. 

 Melembagakan insentif-insentif untuk mendorong bangunan 

pembangunan dimasa mendatang pada lokasi-lokasi yang lebih aman 

dan metode-metode konstruksi yang lebih aman melalui : 

 Pengawasan penggunaan tanah atau zoning. 

 Undang-undang bangunan dan standar-standar serta sarana untuk 

melaksanakan undang-undang tersebut. 
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 Perpajakan yang masuk akal, pinjaman, atau subsidi untuk lokasi-

lokasi bangunan yang baik dan penggunaan metode-metode 

bangunan. 

 Mengurangi kemungkinan kerusakan karena pengaruh-pengaruh 

sekunder dengan : 

 Identifikasi tempat-tempat yang berpotensi terjadi tanah longsor 

dan membatasi jumlah bangunan di daerah itu. 

 Memasang alat-alat yang akan menjaga kerusakan-kerusakan 

jaringan listrik dan pipa-pipa gas dari kebakaran. 

 Verifikasi kapabilitas bendungan-bendungan dan pekerjaan-

pekerjaan rekayasa untuk menahan kekuatan gempa bumi dan 

lebih meningkatkan lagi jika perlu. 

 

Menurut Soerono (2005 : 5), penanggulangan bencana akibat gempa bumi 

pada dasarnya adalah mengurangi dampak akibat goncangan dan bencana 

ikutannya. Tindakan tersebut ada berbagai macam yang harus dilakukan secara 

terpadu, yaitu : menyusun peta wilayah gempa bumi, menerapkan standar 

bangunan tahan gempa (building code), memantau gempa kuat dan gempa 

mikro, menelaah seismotektonik di kawasan rawan gempa, dan melakukan 

penelitian bangunan rentan gempa.  

Dari beberapa bentuk mitigasi bencana tsunami seperti yang dijelaskan dari 

beberapa sumber di atas, mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi atau 

menghilangkan dampak bencana. Dimana tindakan yang perlu dilakukan adalah 

memantau bencana, melokalisir bencana (yang dapat dilakukan dengan 

pemetaan rawan bencana), pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan penyebaran 

informasi daerah bencana dan upaya penanggulangannya. 

 

2.4.5 Proses Hierarki Analitik (Analitycal Hierarchy Process/AHP) 

Proses Hierarki Analitik (PHA) atau dalam Bahasa Inggris disebut 

Analytical Hierarchy Process (AHP), pertama kali dikembangkan oleh Thomas 

L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat 
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pada tahun 1970-an. Pengertian dari AHP adalah mengabstraksikan struktur 

dari suatu sistem untuk mempelajari hubungan fungsional antara dan akibatnya 

pada sistem secara keseluruhan. Namun pada dasarnya didisain untuk 

menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat 

dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai 

pada suatu skala preferensi diantara berbagai alternatif.  

Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang 

tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah 

yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (judgement) 

maupun pada situasi yang komplek atau tidak terkerangka, pada situasi dimana 

data, informasi statistik sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya 

bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. 

(Saaty, 1993). Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada beberapa 

prinsip dasar yang harus dipahami antara lain:  

a. Decompotition, setelah mendefinisikan permasalahan/persoalan, 

maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu: memecah persoalan yang 

utuh menjadi unsur-unsurnya, sampai yang sekecil-kecilnya.  

b. Comparative Judgement, prinsip ini berarti membuat penilaian 

tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu 

dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Hasil dari penilaian ini 

lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks Pairwise Comparison.  

c. Synthesis of Priority, dari setiap matriks pairwise comparison vektor 

eigen (ciri)-nya untuk mendapatkan prioritas lokal, karena matriks 

pairwise comparison terdapat pada setiap tingkat, maka untuk 

melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. 

Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hierarki. 

d. Logical Consistency, konsistensi memiliki dua makna. Pertama 

adalah bahwa obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai 

keseragaman dan relevansinya. Kedua adalah tingkat hubungan 

antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu. 



83 
 

 
 
 

Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty mulai dari nilai bobot 1 sampai 

9. Nilai bobot 1 menggambarkan “sama penting”, ini berarti bahwa nilai atribut 

yang sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan 

kasus atribut yang “penting absolut” dibandingkan dengan yang lainnya. Skala 

Saaty dapat dilihat pada Tabel II.12. 

 

Tabel II.12 

Skala Banding Secara Berpasangan 

Tingkat 

Kepentingan 
Definisi Penjelasan 

1 

 

Kedua elemen sama penting  Dua elemen mempunyai pengaruh yang 

sama besar terhadap tujuan 

3 

 

Elemen yang satu sedikit lebih penting 

daripada elemen yang lain  

Pengalaman dan penilaian sedikit 

mendukung satu elemen dibanding 

elemen yang lainnya 

5 

 

Elemen yang satu lebih penting 

daripada elemen yang lain 

 

Pengalaman dan penilaian sangat kuat 

mendukung satu elemen dibanding 

elemen yang lainnya 

7 

 

Satu elemen jelas lebih penting dari 

elemen lainnya 

Satu elemen dengan kuat didukung dan 

dominan terlihat dalam praktek 

9 

 

Satu elemen mutlak lebih penting 

daripada elemen yang lainnya  

Bukti yang mendukung elemen yang satu 

terhadap elemen lain memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang mungkin 

menguatkan 

2,4,6,8 

 

Nilai-nilai antara dua nilai 

pertimbangaan yang berdekatan 

Nilai ini diberikan bila ada dua 

kompromi diantara dua pilihan 

Kebalikan 

 

Jika untuk aktivitas i mendapat satu 

angka bila dibandingkan dengan 

aktivitas j, maka j mempunyai nilai 

kebalikannya bila dibandingkan 

dengan i 

 

Sumber: Saaty, 1993 

 

Dalam AHP penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap 

secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang 

intangible (yang tidak terukur) ke dalam aturan yang biasa, sehingga dapat 

dibandingkan. Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut (Saaty, 

1993): 

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan 

menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan 
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dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar 

yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang 

relevan dengan permasalahan yang dihadapi. 

2. Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, 

dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-

alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah.  

3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relatif setiap 

elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat 

diatasnya. Teknik perbandingan berpasangan yang digunakan dalam 

AHP berdasarkan “judgement” atau pendapat dari para responden 

yang dianggap sebagai “ keyperson“. Mereka dapat terdiri atas: 1) 

pengambil keputusan; 2) para pakar; 3) orang yang terlibat dan 

memahami permasalahan yang dihadapi.  

4. Matriks pendapat individu, formulasinya dapat disajikan sebagai 

berikut : 

  C1  

 

C2  ......... Cn 

     A = (aij) 

= 

C1 

C2  

.........  

Cn  

1  

1/a12  

.......  

1/a1n  

a12  

1  

........  

1/a2n  

.........  

.........  

.........  

.........  

A1n 

A2n 

. 

1 

 

Dalam hal ini C1, C2, ..... Cn adalah set elemen pada satu tingkat dalam 

hierarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan 

membentuk matriks n x n. Nilai aij merupakan nilai matriks pendapat hasil 

perbandingan yang mencerminkan nilai kepentingan Ci terhadap Cj.  

5. Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-

elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat 

individu yang nilai rasio inkonsistensinya memenuhi syarat.  
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6. Pengolahan horisontal, yaitu : a) Perkalian baris; b) Perhitungan 

vektor prioritas atau vektor ciri (eigen vektor); c) Perhitungan akar 

ciri (eigen value) maksimum, dan d) Perhitungan rasio inkonsistensi. 

Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk menghitung 

konsistensi jawaban responden 

7. Pengolahan vertikal, digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh 

setiap elemen pada tingkat hirarki keputusan tertentu terhadap 

sasaran utama.  

8. Revisi Pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi 

pendapat cukup tinggi (> 0,1). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah 

revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi 

penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya 

penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya. 

 

2.5 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Menurut Budiyanto (2002 : 3), Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah 

sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk 

melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak 

komputer untuk melakukan pengolahan data seperti perolehan dan verifikasi, 

kompilasi, penyimpanan, pembaharuan dan perubahan, manajemen dan 

pertukaran, manipulasi, penyajian dan analisis.  

Teknologi SIG dapat mengintegrasikan operasi basis data seperti query dan 

analisis statistik dengan visualisasi yang unik serta analisis spasial yang 

ditawarkan melalui bentuk peta digital. Kemampuan tersebutlah yang 

membedakan SIG dengan Sistem Informasi lain dan membuat SIG lebih 

bermanfaat dalam memberikan informasi yang mendekati kondisi dunia nyata, 

memprediksi suatu hasil dan perencanaan strategis.  
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SIG

Analisis/ Model StatistikBasis Data non SIG

Perencanaan Wilayah dan Kota
Analisis Tata Ruang

Data

Data

2.5.1 Representasi Data Grafis 

Dalam SIG representasi model dunia nyata dilakukan dalam tiga notasi 

yaitu data titik (point), garis (line atau polyline) dan poligon (region/area).  

1. Data titik mewakili obyek benda tertentu dengan representasi 

koordinat posisi bumi tunggal  

2. Data garis terdiri dari beberapa data titik yang terhubung membentuk 

garis yang berarti representasi data koordinat diskrit    

3. Data polygon terdiri dari beberapa line atau polyline yang berbentuk 

kurva tertutup data gabungan titik, garis dan area 

 

2.5.2 Sistem Informasi Geografis Dalam Proses Perencanaan  

Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam perencanaan wilayah dan kota 

akan berfungsi sebagai alat bantu dan basis data seperti yang terlihat pada 

Gambar 2.6. Sebagai suatu alat bantu, SIG akan mempermudah perencanaan 

untuk melakukan berbagai analisis tata ruang yang menggunakan fungsi-fungsi 

pemodelan peta seperti penelusuran data, berbagai variasi dalam penampalan/ 

tumpang tindih peta dan lainnya.  

Penerapan dan kegunaan GIS dapat berbeda-beda dalam setiap tahap (lihat 

Gambar 2.7). Pada tahap analisis masalah dan proyeksi, GIS dapat membantu 

dalam merumuskan masalah, misalnya dengan model regresi dalam SIG, dapat 

diperkirakan perkembangan daerah terbangun dari berbagai variabel 

penentunya. Pada tahap perumusan rencana, SIG dapat membantu misalnya 

dalam pembuatan peta kesesuaian lahan. Selanjutnya dalam analisis terhadap 

dampak dari masing-masing alternatif rencana tata ruang hingga penentuan 

alternatif rencana tata ruang hingga penentu alternatif yang optimal akan 

banyak terbantu oleh SIG (Akbar, 1993:48). 

Gambar 2.6 

Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dan Perencanaan Wilayah 

 

 

Sumber: Gede Agung, 1993. 
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Gambar 2.7 

Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dan Proses Perencanaan 

 

 

 

 

 

 

2.6 Kajian Studi Terdahulu 

2.6.1 Studi Identifikasi Tingkat Risiko Bencana Gunungapi dan Longsor di 

Kabupaten Garut (Dewi Sri Purwanti dan Juliana, Tugas Akhir, 

2006). 

Tujuan dari studi ini adalah menentukan tingkat risiko bencana 

gunungapi dan longsor di wilayah studi dan penerapannya terhadap 

pengembangan wilayah sebagai upaya untuk mengurangi atau 

meminimalisir risiko bencana alam letusan gunungapi dan longsor di 

Kabupaten Garut. Dengan sasaran studi yaitu mengidentifikasi faktor-

faktor risiko bencana gunungapi dan longsor, menganalisis tingkat risiko 

bencana gunungapi dan longsor berdasarkan faktor bahaya, kerentanan 

dan ketahanan, serta arahan pengelolaan bencana gunungapi dan longsor 

dalam upaya mengurangi tingkat risiko bencana yang terjadi. Studi ini 

menyebutkan bahwa dalam merumuskan tindakan untuk mengurangi 

risiko bencana, terlebih dahulu perlu diidentifikasi kecamatan-

kecamatan yang berisiko tinggi. Untuk mengidentifikasi tingkat risiko 

masing-masing kecamatan, ada beberapa faktor utama yang 

mempengaruhi, yaitu faktor bahaya, faktor kerentanan, dan faktor 

ketahanan/kapasitas. 

Analisis Masalah dan Proyeksi

Monitoring

Perumusan Tujuan

Pengumpulan Data

Pemilihan Alternatif

Implementasi

Evaluasi Alternatif

Alternatif Rencana

Basis Data Non GIS GIS

Sumber: Gede Agung, 1993. 
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2.6.2 Identifikasi Tingkat Risiko Bencana Gempa Bumi Serta Arahan 

Tindakan Mitigasi Bencana Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sukabumi 

(Erwin Triokmen, Tugas Akhir, 2008) 

Wilayah Pesisir Kabupaten Sukabumi merupakan suatu wilayah pesisir 

selatan Jawa Barat dan berhadapan langsung dengan pertemuan 

lempeng Indo-Australia dan dilalui oleh sesar/patahan Cimandiri zona 

sumber gempa. Wilayah Pesisir Kabupaten Sukabumi secara potensial 

memiliki risiko bencana gempa bumi. Oleh karena itu, diperlukan upaya 

untuk mengurangi risiko bencana gempa bumi. Untuk mengurangi 

risiko, perlu diketahui wilayah-wilayah yang berisiko tinggi terhadap 

bencana gempa bumi. Oleh karena itu diperluakan upaya untuk 

mengurangi resiko bencana gempa bumi. Untuk mengurangi resiko, 

perlu diketahui wilayah-wilayah yang beresiko tinggi terhadap bencana 

gempa bumi serta bagaimana rumusan implikasi risiko bencana tersebut 

terhadap tindakan mitigasi bencana agar dapat mengurangi risiko. 

Untuk mengetahui tingkat risiko bencana gempa bumi di Wilayah 

Pesisir Kabupaten Sukabumi, dalam penelitian ini mengacu pada tiga 

faktor yang mempengaruhi tingkat risiko bencana gempa bumi yaitu 

faktor bahaya gempa bumi, kerentanan dan ketahanan. Metode analisis 

yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa metode 

yaitu perhitungan nilai faktor dengan model standarisasi Davidson serta 

metode superimpose (dengan teknik skoring), selain itu untuk 

memperoleh nilai perbandingan antara beberapa faktor yang ditinjau 

dari segi pentingnya faktor tersebut terhadap faktor lainnya dalam 

menentukan penilaian prioritas terhadap risiko bencana alam gempa 

bumi maka digunakan pembobotan dengan menggunakan metode proses 

hirarki analitik (Analytical Hirarchy Process/AHP). 
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2.6.3  Identifikasi Tingkat Risiko Bencana Letusan Gunung Api dan Arahan 

Tindakan Mitigasi Bencana di Wilayah Kota Ternate (Ruddy Abd 

Rahman, Tugas Akhir, 2009) 

Tujuan dari studi ini adalah Wilayah Kota Ternate secara potensial 

memiliki resiko bencana letusan gunungapi Gamalama. Oleh karena itu 

diperlukan upaya untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Untuk 

mengurangi resiko, perlu di ketahui wilayah – wilayah yang beresiko 

tinggi terhadap bencana akibat letusana gunung gamalama. . Dengan 

sasaran studi yaitu mengidentifikasi faktor-faktor risiko bencana 

gunungapi, menganalisis tingkat risiko bencana gunungapi berdasarkan 

faktor bahaya, kerentanan dan ketahanan, serta arahan pengelolaan 

bencana gunungapi dalam upaya mengurangi tingkat risiko bencana 

yang terjadi. 

Studi ini menyebutkan bahwa dalam merumuskan tindakan untuk 

mengurangi risiko bencana, terlebih dahulu perlu diidentifikasi 

kecamatan-kecamatan yang berisiko tinggi. Untuk mengidentifikasi 

tingkat risiko masing-masing kecamatan, ada beberapa faktor utama 

yang mempengaruhi, yaitu faktor bahaya, faktor kerentanan, dan faktor 

ketahanan/kapasitas. 

Metoda analisis yang digunakan dalam studi ini adalah analisis tingkat 

resiko dan proses hirarki analitik (Analytical Hierarchy Processs/AHP) 

untuk menentukan bobot dari tiap faktor, sub faktor dan indikator yang 

telah terbentuk. Untuk lebih jelasnya mengenai perbandingan studi 

terdahulu dengan studi yang penulis kaji dapat dilihat pada Tabel II.13. 
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Tabel II.13 

Perbadingan Studi Terdahulu Dengan Kajian Studi 
Penulis Dewi Sri Purwanti 

dan Juliana 

(Tahun 2006) 

Erwin Triokmen 

(Tahun 2007) 

Ruddy Abd Rahman 

(Tahun 2009) 

Adi Pranolo 

(Tahun 2013) 

 

Judul Identifikasi Tingkat 
Risiko Bencana 

Gunungapi dan Longsor 

di Kabupaten Garut. 

Identifikasi Tingkat Risiko 
Bencana Gempa Bumi serta 

Arahan Tindakan Mitigasi 

Bencana di Wilayah Pesisir 
Kabupaten Sukabumi. 

Identifikasi Tingkat Risiko 

Bencana Letusan Gunungapi dan 

Arahan tidankan Mitigasi Bencana 

di Wilayah Kota Ternate. 

Identifikasi Tingkat Risiko 
Bencana Gempa Bumi di Wilayah 

Kota Bengkulu. 

Tujuan Menentukan tingkat 

risiko bencana 
gunungapi dan longsor di 

wilayah studi dan 

penerapannya terhadap 
pengembangan wilayah 

sebagai upaya untuk 

mengurangi atau 
meminimalisir risiko 

bencana alam letusan 

gunungapi dan longsor di 
Kabupaten Garut. 

Menentukan tingkat risiko 

bencana gempa bumi di 
wilayah studi dan 

merumuskan implikasi risiko 

bencana tersebut terhadap 
tindakan mitigasi bencana 

agar dapat mengurangi risiko 

 

Menentukan tingkat risiko 

bencana gunungapi di wilayah 

studi dan meremuskan implikasi 

risiko bencana tersebut terhadap 

tindakan mitigasi bencana agar 

dapat mengurangi risiko bencana 

letusan gunungapi tersebut. 

Menentukan tingkat risiko bencana 

gempa bumi di wilayah studi dan 
merumuskan implikasi rencana 

tersebut terhadap tindakan mitigasi 

bencana agar dapat mengurangi 
atau meminimalisir risiko bencana 

gempa bumi di Wilayah Kota 

Bengkulu. 

Sasaran 1. Identifikasi faktor-

faktor risiko bencana 
gunungapi dan 

longsor. 

2. Analisis tingkat risiko 
bencana gunungapi 

dan longsor 

berdasarkan faktor 
bahaya, kerentanan 

dan ketahanan. 

3. Arahan pengelolaan 

bencana gunungapi 

dan longsor dalam 

upaya mengurangi 
tingkat risiko bencana 

yang terjadi. 

1. Identifikasi faktor-faktor 

bencana gempa bumi. 
2. Identifikasi sub faktor dari 

faktor-faktor bencana 

gempa bumi yang telah 
ditetapkan. 

3. Identifikasi indikator 

untuk menilai sub-sub 
faktor yang telah 

ditetapkan. 

4. Identifikasi kondisi dari 

faktor, sub faktor dan 

indikator yang telah 

ditetapkan terhadap 
wilayah studi. 

5. Analisis tingkat risiko 

bencana gempa bumi. 
6. Arahan tindakan mitigasi 

berdasarkan kondisi 

tingkat risiko bencana 
gempa bumi.  

1. Identifikasi faktor-faktor  

bencana letusan gunungapi. 
2. Identifikasi sub faktor dari 

faktor-faktor bencana letusan 

gunugapi yang telah 
ditetapkan. 

3. Identifikasi indikator untuk 

melihat sub-sub faktor yang 
telah ditetapkan. 

4. Identifikasi kondisi dari faktor, 

sub faktor dan indikator yang 

telah ditetapkan terhadap 

wilayah studi. 

5. Analisis tingkat risiko bencana 
letusan gunungapi. 

6. Arahan tindakan mitigasi 

berdasarkan kondisi tingkat 
risiko bencana letusan 

gunungapi. 

1. Identifikasi faktor-faktor 

bencana gempa bumi. 
2. Identifikasi sub faktor dari 

faktor-faktor bencana gempa 

bumi yang telah ditetapkan. 
3. Identifikasi indikator untuk 

menilai sub-sub faktor yang 

telah ditetapkan. 
4. Identifikasi kondisi dari faktor, 

sub faktor dan indikator yang 

telah ditetapkan terhadap 

wilayah studi. 

5. Analisis tingkat risiko bencana 

gempa bumi. 
6. Memebrikan masukan terhdap 

tindakan mitigasi berdasarkan 

kondisi tingkat risiko bencana 
gempa bumi. 

Variabel 

(Faktor, 

Sub 

Faktor, 

dan 

Indikator) 

1. Bahaya 

Bahaya Gunungapi 
(prosentase lahar 

hujan, awan panas 

dan jatuhan 
piroklastika) 

Bahaya longsor 

(prosentase bahaya 
tinggi, sedang dan 

rendah) 

2. Kerentanan 
Meliputi kerentanan 

fisik (prosentase 

kawasan permukiman 
dan sarana 

terbangun), sosial 

(laju pertumbuhan 
penduduk, kepadatan 

penduduk, prosentase 

penduduk usia lanjut 
dan balita, wanita dan 

1. Bahaya 

Bahaya goncangan 
(bahaya langsung) dan 

bahaya tsunami (bahaya 

ikutan).   
2. Kerentanan 

Meliputi kerentanan fisik 

(ketidakleluasaan 
pemanfaatan ruang dan 

sebaran permukiman), 

sosial (kepadatan 
penduduk, prosentase 

penduduk usia lanjut dan 

balita, wanita dan 
penyadang cacat), 

ekonomi (prosentase 

produktivitas pertanian 
padi berpengairan irigasi 

terhadap total luas tanam, 

prosentase pekerja di 
bidang perikanan laut dan 

1. Bahaya 

Bahaya, letusan gunungapi 
(Kawasan Rawan Bencana III, 

Kawasan Rawan Bencana II, 

Kawasan Rawan Bencana I dan 
Daerah aman). 

2. Kerentanan 

Meliputi kerentanan fisik 
(prosentase kawasan terbangun 

dan bangunan darurat), sosial 

(laju pertumbuhan penduduk, 
kepadatan penduduk, 

prosentase penduduk usia 

lanjut dan balita, wanita dan 
penyandang cacat), ekonomi 

(prosentase pekerja di bidang 

pertanian dan non pertanian). 

3. Ketahanan  

Ketahanan sumberdaya (rasio 

pelayanan kesehatan dan 

1. Bahaya 

Bahaya goncangan (bahaya 
langsung) dan bahaya tsunami 

(bahaya ikutan). 

2. Kerentanan 
Meliputi kerentanan Fisik 

tipologi kawasan berdasarkan 

perhitungan tingkat risiko 
gempa informasi geologi (sifat 

fisik batuan, kemiringan lereng, 

kegempaan, struktur geologi), 
sosial (laju pertumbuhan 

penduduk, kepadatan 

penduduk, prosentase 
penduduk usia lanjut dan balita, 

wanita dan penyandang cacat), 

ekonomi (prosentase pekerja di 
bidang pertanian dan non 

pertanian prosentase pekerja di 

bidang perikanan laut, serta 
prosentase keluarga miskin). 



91 
 

 
 
 

Penulis Dewi Sri Purwanti 

dan Juliana 

(Tahun 2006) 

Erwin Triokmen 

(Tahun 2007) 

Ruddy Abd Rahman 

(Tahun 2009) 

Adi Pranolo 

(Tahun 2013) 

 
penyadang cacat), 
ekonomi (prosentase 

pekerja di bidang 

pertanian dan non 
pertanian, keluarga 

miskin dan prosentase 

produktivitas 
pertanian terhadap 

luas tanam), serta 

kerentanan 
lingkungan 

(prosentase luas hutan 

yang dirambah dan 
luas kawasan 

pertambangan 

urugan/galian). 
3. Ketahanan 

Ketahanan 

sumberdaya (rasio 
pelayanan kesehatan 

dan fasilitas 

kesehatan terhadap 
jumlah penduduk). 

Ketahanan mobilitas 

penduduk (rasio 
panjang jalan dan 

sarana angkutan 

terhadap jumlah 
penduduk). 

non pertanian, serta 
prosentase keluarga 

miskin  

3. Ketahanan 
Ketahanan sumberdaya 

alami (keleluasaan 

pemanfaatan ruang dan 
vegetasi pelindung). 

Ketahanan sumberdaya 

buatan (rasio pelayanan 
kesehatan dan fasilitas 

kesehatan terhadap jumlah 

penduduk). 
Ketahanan mobilitas 

penduduk (rasio panjang 

jalan dan sarana angkutan 
terhadap jumlah 

penduduk). 

 

fasilitas kesehatan terhadap 

jumlah penduduk). Ketahanan 

mobilitas (rasio panjang jalan 

dan sarana angkutan terhadap 

jumlah penduduk). 

3. Ketahanan 
Ketahanan sumberdaya alami 

(daerah aman dan vegetasi 

pelindung). (rasio pelayanan 
kesehatan dan fasilitas 

kesehatan terhadap jumlah 

penduduk). Ketahanan 
mobilitas (arah evakuasi dan 

sarana angkutan terhadap 

jumlah penduduk). 
 

 

 
 

 

 

Metode 1. Analisis tingkat risiko 

2. Proses hierarki 
analitik (Analitycal 

Hierarchy 

Process/AHP) 

1. Analisis Superimpose 

2. Analisis tingkat risiko 
3. Proses hierarki analitik 

(Analitycal Hierarchy 

Process/AHP) 

1. Analisis Tingkat Risiko 

2. Analisis superimpose 
3. Process hierarki analitik 

(AnalitycalHierarchy 

Process/AHP) 

1. Analisis Tingkat Risiko 

2. Analisis superimpose 
3.Proses hierarki analitik 

(Analitycal Hierarchy 

Process/AHP) 

Hasil Tingkat risiko bencana 
letusan gunungapi dan 

longsor, serta 

penerapannya terhadap 
pengembangan wilayah 

sebagai upaya untuk 

meminimalisir risiko 
bencana letusan 

gunungapi dan longsor di 

Kabupaten Garut. 

Tingkat risiko bencana gempa 
bumi, serta merumuskan 

implikasi risiko bencana 

tersebut terhadap tindakan 
mitigasi bencana agar dapat 

mengurangi risiko 

Tingkat Risiko bencana letusan 

gunungapi, serta upaya 

merumuskan implikasi resiko 

bencana tersebut terhadap 

tindakan mitigasi bencana agar 

dapat mengurangi dan atau 

meminimalisir resiko dalam 

kaitannya terhadap pengembangan 

wilayah di kota ternate. 

Tingkat Risiko bencana gempa 
bumi, serta  merumuskan implikasi 

risiko bencana tersebut terhadap 

tindakan mitigasi bencana agar 
dapat mengurangi risiko. 

Sumber : Hasil Perbandingan Kajian Studi Terdahulu, Tahun 2011. 

 

Dari perbandingan kajian studi terdahulu di atas, penulis mengambil 

kesimpulan bahwa tujuan dari studi-studi tersebut adalah sama yaitu 

mengidentifikasi tingkat risiko bencana serta memberikan arahan tindakan 

dalam pengelolaan bencana. Pada studi yang dilakukan oleh Dewi Sri Purwanti 

dan Juliana menggunakan analisis tingkat risiko, dengan menggunakan faktor 

bahaya, kerentanan dan ketahanan sebagai faktor risiko. Hal yang menarik 

adalah dengan adanya proses hierarki analitik (Analitycal Hierarchy 
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Process/AHP) yang dilakukan oleh peneliti Dewi Sri Purwanti dan Juliana 

dalam menentukan bobot dari tiap faktor, sub faktor dan indikator risiko 

bencana yang telah terbentuk. 

Kekhasan studi yang penulis kaji yang membedakan dengan studi 

terdahulu adalah karakteristik bencana yang dikaji, serta wilayah kajian yang 

berbeda dengan studi terdahulu, yaitu wilayah kota Bengkulu dengan ancaman 

bahaya gempa bumi goncangan (bahaya langsung). Begitu juga dengan variabel 

penelitian yang berbeda dan disesuaikan dengan kebutuhan studi. 

Variabel (faktor, sub faktor dan indikator) yang digunakan dalam studi ini, 

terdiri dari faktor bahaya, kerentanan dan ketahanan, seperti yang terdapat 

dalam kajian teori dan yang telah digunakan oleh studi-studi terdahulu. Namun, 

terdapat tambahan dan penyesuain dalam indikator kajian dari faktor-faktor 

tersebut, tambahan yang dimaksud yaitu penambahan indikator tipologi 

kawasan rawan gempa bumi kota yang masuk kedalam indikator kerentanan 

dimana penentuan tipologi kawasan berdasarkan perhitungan tingkat risiko 

gempa informasi geologi (sifat fisik batuan, kemiringan lereng, kegempaan, 

struktur geologi) dan penilaian kesatabilan fungsi dari indikator tiplogi fisik 

kawasan tersebut adalah sebagai pengkoreksian dari tingkat bahaya goncangan 

tanah dan sangat berkaitan dengan kerentanan fisik dimana semakin luas daerah 

terbangun pada zona tidak leluasa yaitu indikator tipologi fisik tersebut maka 

akan semakin tinggi tingkat risiko yang ditimbulkan dalam bencana goncangan 

gempa tersebut, dengan menggunakan indikator kesetabilan tanah dan jenis 

batuan yang padat dapat meredam dari bahaya goncangan gempa tersebut 

sehingga dari informasi geologi lingkungan yaitu tipologi fisik kemampuan 

lahan dapat diketahui tingkat bahaya gempa bumi yang tinggi merusak terhadap 

lingkungan dan bangunan yang ada di wilayah kota bengkulu. 

Selain itu ada penambahan di sub faktor ketahanan sumber daya alami 

yaitu indikator zona aman (escape area) dimana sebelumnya peta tematik 

landaan tsunami ditumpang tindihkan menggunakan bantuan software Arc Gis 

dengan teknik superimpose (overlay) dengan peta ketinggian perkecamatan 



93 
 

 
 
 

kemudian diskoring menggunakan bobot AHP yang telah diberikan nilai 

sebelumnya oleh para ahli (expert) dibidangnya. Dan juga pada sub faktor 

ketahanan mobilitas dengan indikator arah evakuasi yang dianalisis 

menggunakan teknik superimpose basis data dengan data panjang jaringan jalan 

berdasarkan jenis dan klasifikasi jalan sehingga lebih mempermudah saat 

melakukan evakuasi penyelamatan diri saat terjadinya risiko bencana.  

Proses analisis yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode yang 

merupakan penggabungan dari metode-metode analisis yang dilakukan oleh  

studi-studi terdahulu, metode analisis yang digabungkan dan digunakan pada 

studi ini adalah metode perhitungan nilai baku (untuk non-geologi seperti 

tingkat kerentanan sosial kependudukan, kerentanan ekonomi, ketahanan 

sumberdaya buatan dan ketahanan mobilitas penduduk) seperti yang telah 

digunakan pada studi Dewi Sri Purwanti, Juliana, Erwin Triokmen dan Rudi 

Abd Rahaman serta metode superimpose dengan teknik skoring (untuk analisis 

data geologi seperti faktor bahaya dengan sub faktor goncangan, faktor 

kerentanan dengan sub faktor kerentanan fisik, serta faktor ketahanan dengan 

sub faktor ketahanan sumberdaya alami) seperti yang telah digunakan pada 

studi Erwin Triokmen. 

Dari perbandingan kajian studi terdahulu di atas penulis mengambil 

kesimpulan bahwa tujuan dari studi-studi tersebut adalah sama yaitu 

mengidentifikasi tingkat risiko bencana serta memberikan arahan tindakan 

dalam pengelolaan bencana. Pada studi yang dilakukan oleh Dewi Sri Purwanti 

dan Juliana, Erwin Triokmen dan Rudi Abd Rahman menggunakan analisis 

tingkat risiko, dengan menggunakan faktor bahaya, kerentanan dan ketahanan 

sebagai faktor risiko. 

 

 


