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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana alam geologi merupakan kejadian alam ekstrem yang diakibatkan

oleh berbagai fenomena geologi dan geofisika. Aktivitas tektonik di permukaan

bumi dapat menjadi salah satu penyebabnya, demikian halnya dengan aktivitas

vulkanik di bawah permukaan bumi yang juga mungkin sampai di permukaan.

Sebaran daerah rawan bencana gempa bumi di Indonesia hampir semuanya berada

pada daerah yang tingkat populasinya sangat padat. Daerah-daerah ini sering

merupakan pusat aktivitas, sumber pendapatan masyarakat dan negara, serta

menjadi pusat pencurahan dana pembangunan.

Indonesia adalah negara yang rawan bencana dilihat dari aspek geografis,

klimatologi dan demografis. Letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua

samudera menyebabkan Indonesia mempunyai potensi yang cukup bagus dalam

perekonomian sekaligus juga rawan dengan bencana. Secara geologis, Indonesia

terletak pada 3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia dan

Lempeng Pasifik yang membuat Indonesia kaya dengan cadangan mineral

sekaligus mempunyai dinamika geologis yang sangat dinamis yang mengakibatkan

potensi bencana. Sewaktu – waktu lempeng ini akan bergeser patah dan

menimbulkan gempa bumi. Akibatnya, tumbukan antar lempeng tektonik dapat

menghasilkan tsunami (Boen dan Pribadi, 2012). Selain dikepung oleh tiga

lempeng dunia, Indonesia juga merupakan jalur Cincin Api Pasifik (The Pasific

Ring of Fire ) yang merupakan rangkaian jalur gunung api aktif. Berdasarkan

posisinya tersebut, maka hampir di seluruh Indonesia kecuali daerah

Kalimantan yang relatif stabil, kejadian bencana akan sangat mungkin terjadi

setiap saat dan sangat sukar diperkirakan kapan dan dimana persisnya bencana

tersebut akan terjadi. Provinsi Aceh termasuk daerah rawan terjadinya bencana

seperti hal nya daerah lain di Indonesia, karena di wilayah ini selain kondisi

geologinya menunjang terjadinya sejumlah bencana, juga banyak terdapat

gunung berapi yang masih aktif.
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Meskipun hampir setiap tahun gempa bumi terjadi di berbagai daerah di

Indonesia dan menimbulkan dampak yang parah pada sosial, ekonomi, lingkungan

maupun infrastruktur sehingga mempengaruhi pembangunan daerah. Perubahan

paradigma penanggulangan bencana saat ini tidak lagi memandang

penanggulangan bencana merupakan aksi pada saat situasi tanggap darurat tetapi

penanggulangan bencana lebih diprioritaskan pada fase prabencana yang bertujuan

untuk mengurangi risiko bencana. Sehingga  semua kegiatan  yang  berada  dalam

lingkup pra bencana lebih diutamakan.

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu  wilayah rawan bencana

gempa bumi di Provinsi Aceh. Gempa bumi merusak yang pernah terjadi di daerah

ini bersumber dari  Sesar Sumatra Segmen Tripa (Sieh dan Natawidjaja,2000) dan

Sesar Sumatra yang terletak di darat dan lajur subduksi Sunda yang terletak di laut.

Dinamika tektonik wilayah ini dipengaruhi oleh aktivitas tumbukan antara

Lempeng Benua Eurasia dan Lempeng Samudra India – Australia (Hall,2002).

Gempa bumi yang terjadi mengakibatkan kerusakan di wilayah Aceh khususnya di

Kawasan Perkotaan Takengon Gempa bumi Aceh Tengah tanggal 2 Juli 2013

menimbulkan kerusakan bangunan dan gerakan tanah yang menyebabkan 39 orang

meninggal, lebih dari 400 orang luka.  Kejadian gempa bumi ini diikuti oleh

gerakan tanah terjadi di sepanjang jalan Bireuen-Takengon (Baheramsyah dkk.,

2013).

Berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2032,

bahwa Kawasan Perkotaan Takengon terdiri dari kumpulan kawasan perkotaan dan

pusat kegiatan di Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan dan Bebesen. Ketiga

kecamatan tersebut juga ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW)

Takengon, pusat pemerintahan dan sebagai pusat permukiman serta perdagangan

dan jasa. Dengan letak Kawasan Perkotaan Takengon yang memiliki potensi

kerentanan bencana yang cukup tinggi, maka kesiapsiagaan terhadap bencana

gempa bumi harus dikuasai oleh masyarakat yang berdiam di kawasan yang rawan

bencana agar dampak yang ditimbulkan dari bencana tersebut dapat di minimalisir.

Salah satu faktor utama penyebab timbulnya banyak korban akibat bencana seperti

gempa bumi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana
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dan kesiapan mereka dalam mengantisipasi bencana tersebut. Selain itu, adanya

korban di karena kan tertimpa reruntuhan akibat bangunan yang roboh. Oleh karena

itu, mempersiapkan pengetahuan tentang kebencanaan sejak dini kepada

masyarakat yang rentan bencana serta kesiapsiagaannya  adalah sangat penting

untuk menghindari atau memperkecil risiko menjadi korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana  pada pasal 35 dan 36 disebutkan bahwa agar setiap

daerah dalam upaya penanggulangan bencana harus mempunyai perencanaan

penanggulangan bencana. Hal tersebut pula dijelaskan dalam Undang-undang No.

26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, penataan ruang dijelaskan bahwa

penataan ruang harus berbasis mitigasi bencana.

Oleh karena itu pemahaman tentang kesiapsiagaan bencana perlu

dimengerti dan dikuasai oleh seluruh kalangan, baik pemerintah, masyarakat,

maupun swasta. Agar dapat mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan

diri dari dampak bencana yang ditimbulkan.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa studi ini memfokuskan untuk

menemukan kesiapsiagaan masyarakat Perkotaan Kabupaten Aceh Tengah dalam

menghadapi bencana gempa bumi. Adapun perumusan masalah dari penelitian

“Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat di Kawasan Perkotaan Takengon Terhadap

Bencana Gempa Bumi” berdasarkan kondisi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah

terutama pada Kawasan Perkotaan Takengon yang dilalui oleh Sesar Sumatra

Segmen Tripa, dimana kejadian gempa bumi  menimbulkan kerusakan bangunan

dan gerakan tanah yang menyebabkan 39 orang  meninggal, lebih dari 400 orang

luka.  Kejadian gempa bumi ini diikuti oleh gerakan tanah terjadi di sepanjang jalan

Bireuen-Takengon. Untuk mengetahui langkah antisipasi bencana, dibutuhkan

upaya kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak yang dapat ditimbulkan akibat

bencana tersebut serta mengurangi risiko wilayah dan menjamin keselamatan

penduduk sekitar. Sehingga untuk mengetahui langkah antisipasi bencana yang

sesuai, dibutuhkan pengetahuan mengenai karakteristik kawasan agar program
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pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan

dan dapat bertahan dalam jangka waktu lama. Seperti telah kita ketahui sifat

bencana yang terjadi secara acak membuat upaya-upaya penanggulangan bencana

sebagian besar hanya berfokus pada tindak responsif setelah terjadi bencana. Hal

ini yang mengakibatkan masih kurangnya studi mengenai kesiapsiagaan bencana,

seperti yang terjadi di Kawasan Perkotaan Takengon dimana belum terdapat studi

yang meneliti tentang kesiapan masyarakat terhadap risiko bencana sebelumnya.

Melihat permasalahan utama dan persoalan di atas, maka dalam

melaksanakan penelitian ini dibuat pertanyaan yang harus dijawab, yaitu :

1. Bagaimana tingkat kesiapsiagaan masyarakat di kawasan Perkotaan

Takengon terhadap bencana gempa bumi ?

2. Bagaimana arahan kesiapsiagaan masyarakat di kawasan Perkotaan

Takengon terhadap bencana gempa bumi yang harus di susun?

1.3 Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Tujuan

Berdasarkan latar belakang studi, dapat diketahui bahwa tujuan dari studi

ini adalah mengetahui kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan Perkotaan Takengon

dalam menghadapi bencana gempa bumi, sehingga bisa diperoleh arahan mitigsi

bencana berbasis kesiapsiagaan masyarakat.

1.3.2 Sasaran

Dalam mencapai tujuan tersebut haruslah dicapai dengan beberapa sasaran,

diantaranya :

1. Teridentifikasinya kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi

berdasarkan faktor-faktor kesiapsiagaan bencana.

2. Teridentifikasinya potensi dan masalah kesiapsiagaan masyarakat terhadap

bencana gempa bumi di Kawasan Perkotaan Takengon.

3. Terumuskannya arahan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa

bumi di Kawasan Perkotaan Takengon
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1.4 Ruang Lingkup Penelitian
1.4.1 Ruang Lingkup Substansi

Ruang lingkup substansi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Identifikasinya tingkat kesiapan masyarakat terhadap bencana gempa bumi

berdasarkan faktor kesiapsiagaan bencana:

a. Fase sebelum terjadi bencana

b. Fase saat terjadi bencana

2. Identifikasi potensi dan masalah terkait kesiapsiagaan masyarakat terhadap

bencana gempa bumi di Kawasan Perkotaan Takengon.

3. Adanya arahan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi

yang dapat diterapkan di Kawasan Perkotaan Takengon.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah
Secara geografis, Kawasan Perkotaan Takengon berada pada wilayah

tengah Kabupaten Aceh Tengah. Yang termasuk ke dalam kawasan ini terdiri dari

Kecamatan Lut Tawar, Kebayakan dan Bebesen. Batas administrasi Kawasan

Perkotaan Takengon sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Bener Meriah

Sebelah Selatan : Kec. Pegasing, Atu Lintang dan Linge

Sebelah Timur : Kec. Bintang

Sebelah Barat : Kec. Pegasing, Bies, Kute Panang, Silih Nara dan Celala

Kawasan Perkotaan Takengon secara administratif terbagi atas 3 kecamatan

dengan luas 16.023,63 Ha. Nama-nama kecamatan serta luas pada masing-masing

kecamatan dapat dilihat  pada Tabel
Tabel I.1

Luas Kecamatan di Kawasan Perkotaan Takengon

No. Kecamatan Luas Wilayah %
Jumlah
Rumah
Tangga

1 Lut Tawar 8310,16 51,9 4665
2 Kebayakan 4817,95 30,1 3774
3 Bebesen 2895,52 18,1 9098

Jumlah 16023,63 100 17537
Sumber : RTRW Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2012-2032
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Dilihat dari tabel di atas, didapatkan bahwa Lut Tawar memiliki luasan

wilayah yang paling luas di Kawasan Perkotaan Takengon yaitu dengan luasan

wilayah seluas 8.310,16 Ha. Sedangkan Kecamatan Bebesen memiliki luasan

terendah yaitu dengan luas wilayah seluas 2.895,52 Ha.

1.5 Batasan Studi

Dalam penelitian ini memiliki batasan studi, dimana lokasi pengamatan

terdiri dari 3 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah yang masuk

kedalam  kawasan perkotaan, yaitu Kecamatan Bebesen, Kecamatan Kebayakan

dan Kecamatan Lut Tawar.

Dalam hal materi, analisis yang digunakan untuk melihat kesiapsiagaan

masyarakat terhadap bencana gempa bumi didasari oleh faktor kesiapsiagaan yang

di bagi ke dalam dua fase kesiapsiagaan yang terdiri dari fase sebelum dan saat

terjadi bencana. Kemudian dalam penelitian ini tidak melihat waktu bencana

tersebut terjadi , tidak membahas tentang risiko bencana, kerentanan dan ketahanan

bencana.





8

1.6 Metodologi Penelitian
Dalam studi ini dilakukan 3 metodologi yaitu metodologi pendekatan studi,

metode pengumpulan data serta metode analisis. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat

sebagai berikut:

1.6.1 Metodologi Pendekatan Studi
Dalam studi ini mengkaji tingkat kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan

Perkotaan Takengon. Untuk tujuan tersebut, terdapat dua pendekatan studi yang

masing-masing dapat dicapai dengan memahami konsep sebagai berikut :

A. Indikator Pengukuran Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana
Gempa Bumi

Kesiapsiagaan merupakan salah satu penyelenggaraan penanggulangan

bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana, dimana serangkaian

kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta

melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Mengingat studi yang dilakukan

bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapsiagaan masyarakat, maka dibutuhkan

indikator untuk menilai seberapa siap masyarakat dalam menghadapi bencana

gempa bumi. Berdasarkan UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana,

kesiapsiagaan dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor yang terkait dengan

rencana darurat bencana, sistem peringatan dini, pemenuhan kebutuhan dasar,

mekanisme dan prosedur tanggap darurat, serta penyediaan bahan, barang dan

peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana. Menurut kajian kesiapsiagaan

masyarakat dalam mengantisipasi bencana gempa bumi dan tsunami yang

dilakukan oleh LIPI-UNESCO/ISDR pada tahun 2006, terdapat lima parameter

dasar kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana lama terutama untuk gempa

bumi, yaitu pengetahuan dan sikap terhadap risiko bencana, kebijakan dan panduan,

rencana untuk keadaan darurat bencana, sistem peringatan bencana dan

kemampuan untuk memobilisasi sumber daya. Menurut Sutton dan Tierney dalam

bukunya Disaster Preparednes terdapat delapan faktor kesiapsiagaan masyarakat

dalam menghadapi bencana antara lain pengetahuan bahaya; manajemen, arah, dan

koordinasi operasi darurat; formal dan perjanjian respons informal; sumber daya;

perlindungan keselamatan hidup; perlindungan hak milik; mengatasi darurat dan
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pemulihan; serta kemampuan masyarakat dalam sosialisasi. Sedangkan menurut

International Strategy for Disaster Reduction kesiapsiagaan terhadap bencana ada

tujuh faktor yaitu pengetahuan terhadap bencana; kebijakan; peraturan dan

panduan; modal sosial; rencana untuk keadaan darurat; sistem peringatan bencana

dan kemampuan mobilisasi dari sumber daya yang ada. Faktor-faktor serta

indikator dalam kajian kesiapsiagaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk

mengukur seberapa siap masyarakat dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi

di Kawasan Perkotaan Takengon.

B. Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa Bumi

Tingkat kesiapsiagaan masyarakat diukur melalui indikator yang diadaptasi

dari Framework Kesiapsiagaan Individu dan Rumah Tangga oleh LIPI-

UNESCO/ISDR dan buku karya Sutton, J dan Tierney, K dalam bukunya Disaster

Preparedness: Concepts, Guindance and Research serta International Strategy for

Disaster Reduction. Indikator tersebut dikelompokkan menjadi lima faktor yaitu

pengetahuan dan sikap, rencana tanggap darurat, sistem peringatan bencana,

mobilisasi sumber daya serta modal sosial.

Adapun upaya pemerintah terkait kesiapsiagaan bencana berdasarkan LIPI-

UNESCO (2006) terdiri dari 3 (tiga) faktor yaitu, faktor rencana tanggap darurat,

faktor sistem peringatan bencana dan faktor mobilisasi sumber daya.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data atau informasi mengenai kesiapsiagaan

masyarakat di Kawasan Perkotaan Takengon terhadap bencana gempa bumi maka

ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data dan

informasi, yaitu:

a. Pengumpulan data sekunder
Yaitu melakukan pengumpulan referensi yang berhubungan dengan topik

studi yang diperoleh dari buku-buku serta hasil penelitian-penelitian

terdahulu sebagai landasan teori dan bahan perbandingan. Serta data-data

yang diperoleh dari dinas/instansi pemerintah terkait.
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b. Pengumpulan data primer
Metode Pengumpulan data secara primer merupakan pengumpulan data

yang dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dengan survei ke

lokasi.

Data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu :

 Observasi Lapangan, yaitu suatu studi penelitian yang sistematis

tentang fenomena dan gejala psikis dengan jalan pengamatan pada

Kawasan Perkotaan Takengon.

 Dokumentasi, yaitu dibuat untuk mendapatkan kondisi eksisting

fasilitas yang menunang kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana

secara visual.

 Wawancara/Interview, Wawancara dan tanya jawab dilakukan

terhadap responden yang dianggap dapat melengkapi data yang

diperlukan.

 Penyebaran Kuesioner, dengan kuesioner akan didapatkan

kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan Perkotaan Takengon terhadap

bencana gempa bumi.

 Teknik Sampling
Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih tetap bisa

dipercaya dalam artian masih bisa mewakili karakteristik populasi, maka cara

penarikan sampelnya harus dilakukan secara seksama. Cara pemilihan sampel

dikenal dengan nama teknik sampling atau teknik pengambilan sampel. Sampel

harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Sampel yang

valid ditentukan oleh dua pertimbangan yaitu:

 Akurasi atau ketepatan , yaitu tingkat ketidakadaan “bias” (kekeliruan)

dalam sampel. Dengan kata lain makin sedikit tingkat kekeliruan yang

ada dalam sampel, makin akurat sampel tersebut.

 Presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi

estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita

dengan karakteristik populasi.
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Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel yaitu, yaitu metode

pemilihan sampel probabilitas dan metode pemilihan sampel non probabilitas.

Perbedaan pokok kedua metode terletak pada probabilitas setiap elemen populasi

untuk dipilih sebagai subyek sampel.

Metode probabilitas memberikan kesempatan yang sama pada setiap

elemen populasi untuk terpilih sebagai sampel dengan pemilihan sampel yang

dilakukan secara acak. Metode nonprobabilistik, memilih sampel secara tidak acak,

sehingga setiap elemen populasi mempunyai probabilitas yang berbeda untuk

dipilih menjadi sampel. Uraian dari masing-masing metode sampling dapat dilihat

pada tabel I.2 berikut
Tabel I.2

Perbandingan Metode Sampling
Jenis Metode Prinsip Metode Karakteristik Responden

Probability Sampling

Simple Random Sampling

Teknik sampel pengambilan sampel
didasarkan atas urutan dari populasi yang
telah diberi nomor unit atau anggota sampel
diambil dari populasi pada jarak interval
waktu, ruang dengan urutan yang seragam
dengan pemilihan responden secara acak
tanpa memperhatikan strata

Responden dipilih secara acak dengan
ketentuan jenis responden adalah homogen

Non Probability Sampling

Purposive Sampling Teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu

Responden yang dipilih merupakan yang
paham atau ahli dalam bidang terkait.

Sumber : Hendryadi Basrah

Berdasarkan tabel perbandingan metode sampling di atas didapatkan

beberapa metode yang sesuai dengan kebutuhan pemenuhan data, yaitu metode

sampling simple random dan sampling purposive. Metode sampling simple random

akan digunakan untuk mendapatkan data dari masyarakat berdasarkan Setiap unsur

dalam seluruh populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Anggota

sampel mudah dan cepat diperoleh. Sementara untuk metode sampling purposive

digunakan untuk mendapatkan data dari instansi-instansi terkait.

- Identifikasi Karakteristik Responden

1. Pemerintah Daerah:

 Bappeda Kabupaten Aceh Tengah

 BPBD Kabupaten Aceh Tengah

 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi
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 Kantor Kecamatan

2. Masyarakat :

- Penentuan Jumlah Responden

Untuk penentuan responden kepada masyarakat di Kawasan Perkotaan

Takengon digunakan rumus Taro Yamane dengan tingkat kepercayaan 90%

(Rakhmat,2002:82) seperti berikut : = + 1
Keterangan :
n = Jumlah Responden
N = Jumlah Populasi
d = Tingkat Kepercayaan

Dalam penelitian ini mengambil populasi berupa jumlah kepala keluarga

yang terdapat di Kawasan Perkotaan Takengon yang terdiri dari tiga kecamatan

yaitu Kecamatan Bebesen, Kecamatan Kebayakan dan Kecamatan Lut Tawar

dengan jumlah rumah tangga sebagai berikut:
Tabel I.3

Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Perkotaan Takengon
No. Kecamatan Jumlah

Penduduk (Jiwa)
Jumlah Rumah

Tangga %

1 Lut Tawar 20.065 4665 26,60
2 Kebayakan 15.685 3774 21,52
3 Bebesen 38.366 9098 51,88

Jumlah 74.116 17.537 100
Sumber : BPS Kabupaten Aceh Tengah, 2017

Berdasarkan jumlah rumah tangga yang terdapat di Kawasan Perkotaan

Takengon yang berjumlah 17.537 kepala keluarga. Sehingga jumlah responden

yang diambil adalah sebagai berikut := 17.53717.537 (0,1) + 1= 99
Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh jumlah sampel yang

akan diambil adalah sebanyak 99 responden. Sehingga jumlah responden per

kecamatan di Kawasan Perkotaan Takengon adalah sebagai berikut :
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Tabel I.4
Jumlah Responden tiap Kecamatan di Kawasan Perkotaan Takengon

No. Nama
Kecamatan

Jumlah
Penduduk (Jiwa)

Jumlah Rumah
Tangga % Jumlah

Responden
1 Lut Tawar 20.065 4665 26,60 27
2 Kebayakan 15.685 3774 21,52 21
3 Bebesen 38.366 9098 51,88 51

Jumlah 74.116 17537 100 99
Sumber : Hasil Analisis, 2017

1.6.3 Metode Analisis

A. Metode Kuantitatif
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk

menjawab sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun metode analisis yang

digunakan adalah sebagai berikut:

1) Analisis Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat

Analisis Tingkat Kesiapsiagaan Masyarakat dilakukan berdasarkan

indikator LIPI-UNESCO, 2006; Sutton dan Tierney, 2006 dan International

Strategy for Disaster Reduction 2005. Keseluruhan indikator yang digunakan untuk

menilai kesiapsiagaan masyarakat pada studi ini ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel I.5

Indikator Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa Bumi
Faktor Sub-Faktor Indikator Sumber

Fase Sebelum Terjadi Bencana

Pengetahuan
Dan Sikap

Pengetahuan
Pemahaman Tentang Bencana Alam LIPI-UNESCO, 2006
Pemahaman Tentang Gempa Bumi ISDR, 2005
Mengetahui Kerentanan Wilayah Terhadap Bencana LIPI-UNESCO, 2006

Sikap Sikap Dan Kepedulian Terhadap Risiko Bencana LIPI-UNESCO, 2006

Kebijakan Dan
Panduan

Kebijakan Adanya Jenis-Jenis Kebijakan Kesiapsiagaan Untuk
Mengantisipasi Bencana Alam LIPI-UNESCO, 2006

Panduan Adanya Panduan-Panduan Yang Relevan LIPI-UNESCO, 2006

Rencana
Tanggap
Darurat

Rencana Keluarga
Untuk Merespons
Keadaan Darurat

Terdapat Rencana Penyelamatan Keluarga (Siapa
Melakukan Apa) Bila Terjadi Kondisi Darurat LIPI-UNESCO, (2006)

Terdapat Anggota Keluarga Yang Mengetahui Apa Yang
Harus Dilakukan Untuk Evakuasi LIPI-UNESCO, (2006)

Pemenuhan
Kebutuhan Dasar

Tersedianya Kebutuhan Dasar Untuk Keadaan Darurat
(Mis: Makanan Siap Saji Seperlunya)

Sutton Dan Tierney
(2006)

Tersedianya Alat Komunikasi Alternatif Keluarga
(HP/Radio/HT)

Sutton Dan Tierney
(2006)

Tersedianya Alat Penerangan Alternatif Pada Saat Darurat
(Senter/Lampu/Genset)

Sutton Dan Tierney
(2006)

Peralatan Dan
Perlengkapan

Perlengkapan Sudah Disiapkan Dalam Satu Wadah/Tas
Yang Siap Bawa

Sutton Dan Tierney
(2006)

Keluarga Tidak Keberatan Untuk Menyiapkan
Perlengkapan Siaga Bencana

Sutton Dan Tierney
(2006)

Fasilitas-Fasilitas
Penting (Rumah

Tersedianya Alamat/No., Telepon Rumah Sakit,
Pemadam Kebakaran, Polisi, PAM, PLN, Telkom LIPI-UNESCO, (2006)



14

Faktor Sub-Faktor Indikator Sumber
Sakit, Pemadam
Kebakaran, Polisi,
PAM, PLN,
Telkom)

Adanya Akses Terhadap Fasilitas- Fasilitas Penting LIPI-UNESCO, (2006)

Latihan
Kesiapsiagaan

Tersedia Akses Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan
Materi Kesiapsiagaan Bencana LIPI-UNESCO, (2006)

Terdapat Frekuensi Latihan Tetap LIPI-UNESCO, (2006)

Sistem
Peringatan
Bencana

Tradisional Keluarga Memiliki Sumber-Sumber Informasi Untuk
Peringatan Bencana Dari Sumber Tradisional Dan Lokal LIPI-UNESCO, (2006)

Teknologi Keluarga Memiliki Sumber-Sumber Informasi Untuk
Peringatan Bencana Yang Berbasis Teknologi LIPI-UNESCO, (2006)

Latihan Dan
Simulasi

Terdapat Frekuensi Latihan Dan Simulasi Sistem
Peringatan Bencana

International Strategy For
Disaster Reduction, 2005

Mobilisasi
Suberdaya SDM

Keluarga Pernah Mendapatkan Materi Mengenai
Kesiapsiagaan Bencana

Sutton Dan Tierney
(2006)

Pemahaman Terhadap Materi Kesiapsiagaan Bencana
Jika Pernah Mendapatkan Materi Terkait

Sutton Dan Tierney
(2006)

Terdapat Sarana Transportasi Untuk Evakuasi Keluarga Sutton Dan Tierney
(2006)

Modal Sosial Mengikuti
Organisasi

Mengikuti Organisasi-Organisasi Seperti Organisasi
Keagamaan Dan Organisasi Kepemudaan.

Sutton Dan Tierney
(2006)

Fase Saat Terjadi Bencana
Pengetahuan
Dan Sikap Pengetahuan Pemahaman Tentang Tindakan Penyelamatan Saat

Terjadi Bencana LIPI-UNESCO, 2006

Kebijakan Dan
Panduan

Kebijakan Adanya Jenis-Jenis Kebijakan Kesiapsiagaan Untuk
Mengantisipasi Bencana Alam LIPI-UNESCO, 2006

Panduan Adanya Panduan-Panduan Yang Relevan LIPI-UNESCO, 2006

Rencana
Tanggap
Darurat

Rencana Evakuasi

Adanya Kerabat/Keluarga/Teman Yang Menyediakan
Tempat Pengungsian Sementara Dalam Keadaan Darurat

International Strategy For
Disaster Reduction, 2005

Tersedia Tempat, Jalur Evakuasi, Dan Tempat
Berkumpulnya Keluarga

International Strategy For
Disaster Reduction, 2005

Terdapat Lokasi Evakuasi Yang Mudah Dijangkau Warga International Strategy For
Disaster Reduction, 2005

Pertolongan
Pertama,
Penyelamatan,
Kesehatan Dan
Keamanan

Tersedia Kotak P3K/Obat-Obatan Penting Untuk
Pertolongan Pertama Keluarga LIPI-UNESCO, (2006)

Adanya Anggota Keluarga Yang Memiliki Keterampilan
Pertolongan Pertama/ P3K Dan Keterampilan Evakuasi LIPI-UNESCO, (2006)

Adanya Rencana Untuk Penyelamatan Dan Keselamatan
Keluarga LIPI-UNESCO, (2006)

Sistem
Peringatan
Bencana

Diseminasi
Peringatan Dan
Mekanisme

Adanya Akses Untuk Mendapatkan Informasi Peringatan
Bencana

International Strategy For
Disaster Reduction, 2005

Mobilisasi
sumber daya

Pendanaan Terdapat Alokasi Dana/ Tabungan/ Investasi/ Asuransi
Berkaitan Dengan Kesiapsiagaan Bencana LIPI-UNESCO, (2006)

Jaringan Sosial Tersedianya Jaringan Sosial (Keluarga/Kerabat/Teman)
Yang Siap Membantu Pada Saat Darurat Bencana LIPI-UNESCO, (2006)

Pemantauan Dan
Evaluasi

Kesepakatan Keluarga Untuk Melakukan Latihan
Simulasi Dan Memantau Tas Siaga Bencana Secara
Reguler

LIPI-UNESCO, (2006)

Sumber : Modifikasi dari LIPI-UNESCO, 2006; Sutton dan Tierney, 2006 dan International Strategy for
Disaster Reduction 2005
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Setiap indikator tersebut kemudian dirumuskan kedalam bentuk pertanyaan

yang kemudian disebar kepada responden. Hasil dari kuesioner yang berisi jejak

pendapat masyarakat Perkotaan Takengon di kecamatan akan dihitung

menggunakan metode skoring untuk skala likert yang kemudian diklasifikasikan

(Sugiyono, 2011) dengan jawaban setuju bernilai 2, ragu-ragu bernilai 1 dan tidak

tahu bernilai 0. Untuk mengetahui kesiapsiagaan di tiap kecamatan, pertama yang

dilakukan adalah memelakukan penilaian terhadap semua indikator yang telah

dipilih. Penilaian dari setiap indikator dapat dilihat dari setiap gabungan nilai dari

seluruh jawaban responden pada indikator tertentu. Nilai tersebut kemudian dibagi

kedalam tingkatan kelas untuk melihat perbandingan antara satu indikator terhadap

indikator lainnya.

Adapun pembagian kelas untuk setiap kecamatan penilaian indikator

dilakukan melalui rumus Sturges sebagai berikut :

K= 1+3.3 Log N

Dimaana : K = banyaknya kelas

N = Banyaknya Data

a. Kecamatan Lut Tawar

Kecamatan Lut Tawar dengan jumlah  responden sebanyak 27 responden,

sehingga pembagian kelas didapatkan hasil sebagai berikut

K= 1+3,3 Log (27)

K=6

Dengan lebar interval kelas di ketahui dengan menggunakan rumus sebagai

berikut : =
Dimaana : I = Lebar Interval

R = Rentang
K = Banyaknya Kelas= − =

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh banyak kelas yang

digunakan adalah 6 kelas dengan lebar interval sebesar 9.
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Untuk melihat penilaian dari masing-masing indikator tersebut, maka dapat

diperoleh kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Kecamatan Lut Tawar. Untuk

lebih memudahkan penilaian, setiap kriteria nilai indikator diberi skor tertentu

sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan

pembagian kelas penilaian sebagai berikut.
Tabel I.6

Kriteria dan Skor Penilaian Indikator Kesiapsiagaan
Interval Kriteria
0-9 Sangat Tidak Baik
9,1-18,1 Tidak Baik
18,2-27,2 Kurang Baik
27,3-36,3 Cukup Baik
36,4-45,4 Baik
45,5-54,5 Sangat Baik

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Untuk mengetahui seberapa siap masyarakat di Kecamatan Lut Tawar

dalam menghadapi bencana gempa bumi, dilakukan pembagian kelas berdasarkan

preferensi peneliti dengan interval yang berbeda jika dibandingkan dengan

penggunaan rumus Sturgess. Maka di dapatkan tingkat kesiapsiagaan untuk

masing-masing fase kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi

adalah sebagai berikut :

1. Fase sebelum terjadi bencana gempa bumi

Dengan rentang skor 1-3 dan jumlah indikator sebanyak 24 indikator, maka

didapatkan nilai tertinggi yang mungkin didapat adalah 1296 dan nilai terendah

adalah 54. Maka di dapatkan kelas interval sebagai berikut := = − =
Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan kriteria tingkat kesiapsiagaan

sebagai berikut
Tabel I.7

Interpretasi Tingkat Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Lut
Tawar Pada Fase Sebelum Terjadi Bencana

Interval Kriteria
54-468 Tidak Siap
468,1-882,1 Cukup Siap
882,2-1296,2 Siap
Sumber : Hasil Analisis, 2017
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2. Fase saat terjadi bencana gempa bumi

Dengan rentang skor 1-3 dan jumlah indikator sebanyak 13 indikator, maka

didapatkan nilai tertinggi yang mungkin didapat adalah 702 dan nilai terendah

adalah 54. Maka di dapatkan kelas interval sebagai berikut := = − =
Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan kriteria tingkat kesiapsiagaan

sebagai berikut
Tabel I.8

Interpretasi Kriteria Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Lut
Tawar Pada Fase Saat Terjadi Bencana

Interval Kriteria
54-270 Tidak Siap
270,1-468,1 Cukup Siap
468,2-791,2 Siap
Sumber : Hasil Analisis, 2017

b. Kecamatan Kebayakan

Kecamatan Kebayakan dengan jumlah  responden sebanyak 21 responden,

sehingga pembagian kelas didapatkan hasil sebagai berikut

K= 1+3,3 Log (21)

K=5

Dengan lebar interval kelas di ketahui dengan menggunakan rumus sebagai

berikut : =
Dimaana : I = Lebar Interval

R = Rentang
K = Banyaknya Kelas= − = ,

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh banyak kelas yang

digunakan adalah 5 kelas dengan lebar interval sebesar 8,4.

Untuk melihat penilaian dari masing-masing indikator tersebut, maka dapat

diperoleh kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Kecamatan Kebayakan. Untuk

lebih memudahkan penilaian, setiap kriteria nilai indikator diberi skor tertentu

sesuai dengan tingkatannya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan

pembagian kelas penilaian sebagai berikut.
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Tabel I.9
Kriteria dan Skor Penilaian Indikator Kesiapsiagaan

Interval Kriteria
0-8,4 Sangat Tidak Baik
8,5-16,9 Tidak Baik
17-25,4 Cukup Baik
25,5-33,9 Baik
34-42,4 Sangat Baik

Sumber : Hasil Analisis, 2017

Untuk mengetahui seberapa siap masyarakat di Kecamatan Kebayakan

dalam menghadapi bencana gempa bumi, dilakukan pembagian kelas berdasarkan

preferensi peneliti dengan interval yang berbeda jika dibandingkan dengan

penggunaan rumus Sturgess. Maka di dapatkan tingkat kesiapsiagaan untuk

masing-masing fase kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi

adalah sebagai berikut :

1. Fase sebelum terjadi bencana gempa bumi

Dengan rentang skor 1-3 dan jumlah indikator sebanyak 24 indikator, maka

didapatkan nilai tertinggi yang mungkin didapat adalah 1008 dan nilai terendah

adalah 42. Maka di dapatkan kelas interval sebagai berikut := = − =
Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan kriteria tingkat kesiapsiagaan

sebagai berikut
Tabel I.10

Interpretasi Tingkat Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Kecamatan
Kebayakan Pada Fase Sebelum Terjadi Bencana

Interval Kriteria
42-364 Tidak Siap
364,1-686,1 Cukup Siap
686,2-1008,2 Siap
Sumber : Hasil Analisis, 2017

2. Fase saat terjadi bencana gempa bumi

Dengan rentang skor 1-3 dan jumlah indikator sebanyak 13 indikator, maka

didapatkan nilai tertinggi yang mungkin didapat adalah 546 dan nilai terendah

adalah 42. Maka di dapatkan kelas interval sebagai berikut := = − =
Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan kriteria tingkat kesiapsiagaan

sebagai berikut
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Tabel I.11
Interpretasi Kriteria Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Kecamatan

Kebayakan Pada Fase Saat Terjadi Bencana
Interval Kriteria

42-224 Tidak Siap
224,1-406,1 Cukup Siap
406,2-546,2 Siap
Sumber : Hasil Analisis, 2017

c. Kecamatan Bebesen

Kecamatan Bebesen dengan jumlah  responden sebanyak 51 responden,

sehingga pembagian kelas didapatkan hasil sebagai berikut

K= 1+3,3 Log (51)

K=6

Dengan lebar interval kelas di ketahui dengan menggunakan rumus sebagai

berikut : =
Dimaana : I = Lebar Interval

R = Rentang
K = Banyaknya Kelas= − =

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka diperoleh banyak kelas yang

digunakan adalah 6 kelas dengan lebar interval sebesar 17.

Untuk melihat penilaian dari masing-masing indikator tersebut, maka dapat

diperoleh kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Kecamatan Bebesen. Untuk lebih

memudahkan penilaian, setiap kriteria nilai indikator diberi skor tertentu sesuai

dengan tingkatannya. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan

pembagian kelas penilaian sebagai berikut.
Tabel I.12

Kriteria dan Skor Penilaian Indikator Kesiapsiagaan
Interval Kriteria

0-17 Sangat Tidak Baik
17,1-34,1 Tidak Baik
34,2-51,2 Kurang Baik
51,3-68,3 Cukup Baik
68,4-85,4 Baik
85,5-102,5 Sangat Baik

Sumber : Hasil Analisis, 2017
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Untuk mengetahui seberapa siap masyarakat di Kecamatan Bebesen dalam

menghadapi bencana gempa bumi, dilakukan pembagian kelas berdasarkan

preferensi peneliti dengan interval yang berbeda jika dibandingkan dengan

penggunaan rumus Sturgess. Maka di dapatkan tingkat kesiapsiagaan untuk

masing-masing fase kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana gempa bumi

adalah sebagai berikut :

1. Fase sebelum terjadi bencana gempa bumi

Dengan rentang skor 1-3 dan jumlah indikator sebanyak 24 indikator, maka

didapatkan nilai tertinggi yang mungkin didapat adalah 2448 dan nilai terendah

adalah 102. Maka di dapatkan kelas interval sebagai berikut := = − =
Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan kriteria tingkat kesiapsiagaan

sebagai berikut
Tabel I.13

Interpretasi Tingkat Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Bebesen
Pada Fase Sebelum Terjadi Bencana

Interval Kriteria
102-884 Tidak Siap
884,1-1666,1 Cukup Siap
1666,2-2448,2 Siap
Sumber : Hasil Analisis, 2017

2. Fase saat terjadi bencana gempa bumi

Dengan rentang skor 1-3 dan jumlah indikator sebanyak 13 indikator, maka

didapatkan nilai tertinggi yang mungkin didapat adalah 1326 dan nilai terendah

adalah 102. Maka di dapatkan kelas interval sebagai berikut := = − =
Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan kriteria tingkat kesiapsiagaan

sebagai berikut
Tabel I.14

Interpretasi Kriteria Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi di Kecamatan Bebesen
Pada Fase Saat Terjadi Bencana

Interval Kriteria
102-510 Tidak Siap
510,1-918,1 Cukup Siap
918,2-1326,2 Siap
Sumber : Hasil Analisis, 2017
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1.7 Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah memahami studi yang akan dilakukan maka rencana

penulisan studi ini akan disusun dengan sistematika pelaporan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah

yang terjadi, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan,

kerangka pemikiran serta sistematika penyajian.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisikan kajian teori-teori, kajian perundang-undangan serta

kajian penelitian terdahulu mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap

bencana gempa bumi

Bab III Gambaran Umum Wilayah Studi

Bab ini berisikan gambaran umum wilayah eksternal/ regional

Kabupaten Aceh Tengah dan Kawasan Perkotaan Takengon baik dari

segi fisik maupun social, fasilitas-fasilitas penunjang kesiapsiagaan

masyarakat terhadap bencana, risiko bencana gempa bumi

Bab IV Analisis
Bab ini berisikan uraian analisis mengenai analisis tingkat kesiapan

masyarakat terhadap bencana gempa bumi berdasarkan faktor-faktor

kesiapsiagaan bencana

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi
Bab ini berisikan kesimpulan dari bab–bab sebelumnya dan rekomendasi

mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan Perkotaan Takengon terhadap

bencana gempa bumi.
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1.8 Kerangka Berpikir

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran Penelitian

Rumusan Masalah
“Kajian Kesiapsiagaan
Masyarakat di Kawasan

Perkotaan Takengon
Terhadap Bencana

Gempa Bumi”

Latar Belakang
Berdasarkan wilayah yang  dilalui oleh Sesar Sumatra Segmen Tripa, dimana
kejadian gempa bumi  menimbulkan kerusakan bangunan dan gerakan tanah yang
menyebabkan 39 orang  meninggal, lebih dari 400 orang luka.  Kejadian gempa
bumi ini diikuti oleh gerakan tanah terjadi di sepanjang jalan Bireuen-Takengon.
Oleh karena itu dibutuhkan upaya kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak yang
dapat ditimbulkan akibat bencana tersebut serta mengurangi risiko wilayah dan
menjamin keselamatan penduduk sekitar. Sehingga untuk mengetahui langkah
antisipasi bencana yang sesuai, dibutuhkan pengetahuan mengenai karakteristik
kawasan agar program pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai
rencana yang telah ditetapkan.

Tujuan
Mengetahui kesiapsiagaan masyarakat di Kawasan Perkotaan

Takengon dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi.
Sasaran

a. Teridentifikasinya kesiapsiagaan masyarakat terhadap
bencana gempa bumi berdasarkan faktor-faktor
kesiapsiagaan bencana.

b. Teridentifikasinya potensi dan masalah kesiapsiagaan
masyarakat terhadap bencana gempa bumi di Kawasan
Perkotaan Takengon.

c. Terumuskannya arahan kesiapsiagaan masyarakat terhadap
bencana gempa bumi di Kawasan Perkotaan Takengon

d.

PROSESINPUT

Analisis Tingkat Kesiapsiagaan
Masyarakat Terhadap Bencana

Gempa Bumi
1. Sebelum Terjadi Bencana
2. Saat Terjadi Bencana

Analisis Potensi Dan
Masalah Kesiapsiagaan

Masyarakat
1.Sebelum Terjadi Bencana
2.Saat Terjadi Bencana

Rumusan Arahan
Kesiapsiagaan Masyarakat
Terhadap Bencana Gempa

Bumi
1. Sebelum Terjadi Bencana
2. Saat Terjadi Bencana

Pengolahan Data & Analisis Data

Arahan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Gempa Bumi

Kajian Pustaka
(Teori, Kebijakan & Studi

Terdahulu)
Pengumpulan Data

Primer dan Sekunder

OUTPUT


