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ABSTRAK 

Kawan Diah Arum Sari 
2015

“Pusat Pelatihan Dan Simulasi Bencana Alam Nasional Di Yogyakarta 
dengan  Penekanan  Desain  Arsitektur Post Modern dan Perilaku”

Dosen Pembimbing :  
Diharto, ST, M.Si,  dan Eko Budi Santoso, M.T.  Teknik Arsitektur S1  

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Bencana dapat 

didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

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

Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional, merupakan tempat yang 

dipergunakan untuk pusat pelatihan dan simulasi kebencanaan yang meliputi : 

gempa bumi, tsunami, kebakaran, gunung meletus, tanah longsor. 

Indonesia paling rentan terhadap bahaya bencana alam gempa bumi dan 

letusan gunung berapi karena letaknya yang termasuk didalam cincin api Pasifik 

(daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang 

mengelilingi cekungan samudra pasifik), Kota Yogyakarta merupakan wilayah di 

Indonesia  yang mempunyai kerentanan bencana cukup tinggi. Hal tersebut 

disebabkan karena kondisi alam seperti kondisi geografis, kondisi geologi dan 

iklim Kota Yogyakarta yang bisa menjadi ancaman bencana. Beberapa ancaman 

bencana tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan 

gunung berapi, tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran.

Oleh karena itu dibutuhkan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam 

di Yogyakarta yang berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan informasi 

bencana-bencana alam dan mengajarkan pelatihan simulasi bencana di 

Indonesia khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batasan 

bencana berupa gempa bumi, gunung berapi, banjir (tsunami), dan tanah 

longsor. Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam ini akan di bawah kendali 

BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), dan akan dibantu beberapa 

instansi yaitu : BASARNAS (Badan Sar Nasional), DAMKAR (Pemadam 

Kebakaran), PMI (Palang Merah Indonesia). 

Kata Kunci : Pelatihan simulasi, Bencana Alam, Post Modern. 



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page ix 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

DAFTAR ISI 

JUDUL ............................................................................................................ i

PERSETUJUAN PEMBIMBING...................................................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN............................................................................. iii

KATA PENGANTAR ....................................................................................... iv

PERSEMBAHAN ............................................................................................ v

ABSTRAKSI ................................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................... vii

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... xi

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xiv 

BAB I PENDAHULUAN................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1 

1.2 Permasalahan ........................................................................................... 4 

1.2.1 Permasalahan Umum ..................................................................... 4 

1.2.2 Permasalahan Khusus .................................................................... 4 

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................. 5 

1.3.1 Maksud ........................................................................................... 5 

1.3.2 Tujuan ............................................................................................. 5 

1.4 Manfaat ..................................................................................................... 5 

1.5 Lingkup Pembahasan ............................................................................... 5 

1.5.1 Ruang Lingkup Substansial ............................................................. 5 

1.5.2 Ruang Lingkup Spasial ................................................................... 6 

1.6 Metode Pembahasan ................................................................................ 6 

1.7 Sistematika Pembahasan ......................................................................... 7 

1.8 Alur Pikir ................................................................................................... 9 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 10

2.1 Tinjauan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam ............................. 10

2.1.1 Tinjauan Pusat Pelatihan ................................................................ 10

2.1.1.1. Pengertian Pusat Pelatihan .................................................. 10

2.1.1.2. Dasar Pelatihan .................................................................... 11

2.1.1.3. Manajemen Pelatihan ........................................................... 11

2.1.1.4. Metode Pelatihan ................................................................. 14



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page x 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

2.1.1.5. Penerapan Hasil Pelatihan ................................................... 18

2.1.1.6. Tujuan Pelatihan .................................................................. 19

2.1.2 Pengertian Bencana Alam ............................................................... 21

2.1.3 Jenis Bencana ................................................................................ 23

2.1.4 Fase-fase Bencana ......................................................................... 24

2.1.5 Manajemen Bencana ...................................................................... 24

2.2 Penanggulangan Bencana Alam dan Simulasinya .................................... 25

2.2.1 Gempa Bumi ................................................................................... 26

2.2.1.1 Pengertian Gempa Bumi ....................................................... 26

2.2.1.2 Penyebab Terjadinya dan Akibat Gempa Bumi ..................... 27

2.2.1.3 Gempa Bumi ......................................................................... 28

2.2.1.3 Simulasi Gempa .................................................................... 28

2.2.2 Tsunami .......................................................................................... 31

2.2.2.1 Pengertian Tsunami .............................................................. 31

2.2.2.2 Jenis Tsunami ....................................................................... 32 

2.2.2.3 Penyelamatan Diri Saat Terjadi Tsunami .............................. 34

2.2.3 Gunung Meletus 

2.2.3.1 Pengertian Gunung Meletus .................................................. 36

2.2.3.2 Simulasi Gunung Meletus ...................................................... 37

2.2.4 Tanah Longsor  

2.2.4.1 Pengertian Tanah Longsor .................................................... 42

2.2.5 Angin Badai .................................................................................... 49

2.2.6 Banjir .............................................................................................. 52

2.2.7 Kebakaran ...................................................................................... 55

2.3 Dasar Perencanaan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana .................... 58

2.4 Tinjauan Arsitektur Perilaku ...................................................................... 68

2.4.1 Pengertian Arsitektur Perilaku ......................................................... 68

2.4.2 Pengertian Arsitektur Post Modern .................................................. 71

2.4.3 Unsur Komunikasi dalam Arsitektur Post-Modern ........................... 72

2.4.4 Ciri-ciri dan Aliran yang Berkembang .............................................. 73

BAB III TINJAUAN KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA.......................... 79

3.1 Tinjauan Kota Yogyakarta ......................................................................... 79

3.1.1 Letak Geografis ............................................................................... 81

3.2 Tinjauan Fisik Kabupaten Sleman............................................................. 85



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page xi 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

3.2.1 Topografi, Klimatologi dan Penggunaan Lahan............................... 85

3.2.2 Karakteristik Wilayah....................................................................... 86

3.2.3 Sumber Daya Alam......................................................................... 87

3.2.4 Lingkungan Hidup ........................................................................... 87

3.2.5 Kondisi Sosial Budaya .................................................................... 88

3.3 Telaah Dokumen RTRW Kabupaten Sleman............................................ 90

3.3.1 Kawasan Rawan Bencana .............................................................. 93

3.3.2 Kawasan Perlindungan Setempat ................................................... 95

3.4 Tinjauan Lokasi Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam, 

       Yogyakarta .............................................................................................. 90

3.4.1 Aspek Penataan Ruang Kawasan Pasca Kebencanaan Alam di  

         Yogyakarta...................................................................................... 93

3.4.2 Kawasan Strategis Nasional (KSN) Merapi ..................................... 97

3.4.3 Arahan Desain Area Terdampak ..................................................... 97

3.5 Pemilihan Lokasi Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional

      di Daerah Istimewa Yogyakarta ................................................................ 101

3.5.1 Kriteria Pemilihan Lokasi................................................................. 101

3.5.2 Pemilihan Lokasi............................................................................. 101

3.5.3 Site Terpilih ..................................................................................... 109

BAB IV PENDEKATAN PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT 

PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM NASIONAL DI YOGYAKARTA

4.1 Pendekatan Lokasi ................................................................................... 113

4.1.1 Kriteria Lokasi ................................................................................. 113

4.1.2 Site Terpilih ..................................................................................... 114

4.2 Pendekatan Personal dan Aktivitas ........................................................... 116

4.2.1 Pendekatan Pelaku......................................................................... 116

4.2.2 Ruang Lingkup dan Kegiatan Pusat Pelatihan dan Simulasi

         Bencana.......................................................................................... 117

4.2.3 Pelaku Kegiatan dan Kebutuhan Ruang.......................................... 119

4.3 Pendekatan Kebutuhan Ruang ................................................................. 121

4.4 Pendekatan Studi Besaran Ruang ............................................................ 124

4.5 Pendekatan Sirkulasi ................................................................................ 130

4.5.1 Sirkulasi Luar Bangunan ................................................................. 130

4.5.2 Sirkulasi Dalam Bangunan.............................................................. 131



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page xii 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

4.6 Pendekatan Teknik ................................................................................... 132

4.7 Pendekatan Sistem Jaringan pada Bangunan .......................................... 135

4.7.1 Analisis Pendekatan Sistem Modul dan Sistim Struktur .................. 135

4.7.2 Sistem Penghawaan ....................................................................... 138

4.7.3 Sistem Penghawaan ....................................................................... 140

4.7.4 Sistem Elektrikal ............................................................................. 142

4.7.5 Sistem Audio-Video......................................................................... 143

4.7.6 Sistem Sanitasi ............................................................................... 143

4.7.7 Sistem Penangkal Petir ................................................................... 144

4.7.8 Sistem Pemadam Kebakaran.......................................................... 144

4.7.9 Sistem Security/Keamanan............................................................. 146

4.7.10 Sistem Komunikasi........................................................................ 146

BAB V KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN PUSAT PELATIHAN 

DAN SIMULASI BENCANA ALAM NASIONAL DI YOGYAKARTA ................. 148

5.1 Konsep Site Terpilih .................................................................................. 148

5.2 Konsep-Konsep Perancangan .................................................................. 149

5.2.1 Konsep Tata Letak Massa............................................................... 149

5.2.2 Konsep Sirkulasi ............................................................................. 151

5.2.3 Konsep Utilitas Bangunan............................................................... 152

5.3 Konsep Sistim Bangunan.......................................................................... 154

5.3.1 Sistim Struktur................................................................................. 154

5.4 Sistim Penghawaan .................................................................................. 155

5.4.1 Sistim Pencahayaan ....................................................................... 155

5.4.2 Sistim Elektrikal............................................................................... 157

5.4.3 Sistim Audio-Video.......................................................................... 155

5.4.4 Sistim Sanitasi ................................................................................ 158

5.4.5 Sistim Penangkal Petir .................................................................... 159

5.4.6 Sistim Perlindungan Bahaya Kebakaran ........................................ 160

5.4.7 Sistim Security/Pengamanan .......................................................... 160

5.4.8 Sistim Komunikasi .......................................................................... 160

DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 161



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page xiii 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 2.1 Daur Managing Training.............................................................. 12

Gambar 2.2 Contoh Manajemen Pelatihan Andragogi .................................... 15

Gambar 2.3 Contoh Manajemen Discovery Approach .................................... 16

Gambar 2.4 Contoh Manajemen Pelatihan Experiental Learning.................... 17

Gambar 2.5 Contoh Manajemen Pelatihan Role Play ..................................... 17

Gambar 2.6 Contoh Manajemen Pelatihan Studi Lapangan ........................... 18

Gambar 2.7 Alur Manajemen Bencana........................................................... 25

Gambar 2.8 Proses Terjadinya Gempa Bumi.................................................. 26

Gambar 2.9 Simulasi Gempa dan Tsunami .................................................... 31

Gambar 2.10 Kecepatan Gelombang Tsunami ............................................... 31

Gambar 2.11 Kecepatan Terjadinya Tsunami................................................. 33

Gambar 2.12 Kecepatan Terjadinya Tsunami akibat Tanah Longsor.............. 34

Gambar 2.14 Jenis-jenis Longsoran ............................................................... 44

Gambar 2.15 Jenis-jenis Longsoran ............................................................... 45

Gambar 2.16 Penyebab Kelongsoran............................................................. 47

Gambar 2.17 Penyebab Kelongsoran............................................................. 47

Gambar 2.18 Proses Terjadinya Gelombang Badai ........................................ 50

Gambar 2.19 Tanda-tanda terjadinya Angin Ribut .......................................... 51

Gambar 2.20 Simulasi Bencana Kebakara ..................................................... 57

Gambar 2.21 Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kab. Bantul ..................... 58

Gambar 2.22 Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Prov. DIY......................... 59

Gambar 2.23 Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kab. Gunung Kidul .......... 60

Gambar 2.24 Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kota Yogyakarta.............. 61

Gambar 2.25 Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kab. Kulon Progo ............ 62

Gambar 2.26 Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kab. Sleman ................... 63

Gambar 2.27 Kegiatan Pembukaan pada Simulasi Gladi Lapangan DIY ........ 64

Gambar 2.28 Kegiatan Simulasi Gladi Lapangan pada Prov DIY.................... 65

Gambar 2.29 Kegiatan Simulasi Gladi Lapangan pada Prov DIY.................... 66

Gambar 2.30 Kegiatan Simulasi Gladi Lapangan pada Prov DIY.................... 67

Gambar 2.31 Contoh Karya Arsitektur Philips Johnson .................................. 74

Gambar 2.32 Contoh Karya Arsitektur Robert Venturi .................................... 75

Gambar 2.33 Contoh Karya Arsitektur Aldo Rossi .......................................... 75



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page xiv 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

Gambar 2.34 Contoh Karya Arsitektur Mario Botta ......................................... 76

Gambar 2.35 Contoh Karya Arsitektur Peter Einsnmen .................................. 77

Gambar 2.36 Contoh Karya Arsitektur Charles Moore .................................... 77

Gambar 3.1 Peta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta................................. 79

Gambar 3.2 Grafik Kecenderungan Kejadian Bencana Daerah Istimewa        

                     Yogyakarta................................................................................. 83

Gambar 3.3 Frekuensi dan tingkat kerugian tertinggi kejadian bencana di Daerah 

                    Istimewa Yogyakarta................................................................... 84

Gambar 3.4 Kondisi Alternatif Site 1, 2, 3 Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana             

                     Alam........................................................................................... 102

Gambar 3.5 Kondisi Alternatif Site 1 Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana             

                     Alam........................................................................................... 103

Gambar 3.6 Kondisi Alternatif Site 2 Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana             

                     Alam........................................................................................... 105

Gambar 3.7 Kondisi Alternatif Site 2 Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana             

                     Alam........................................................................................... 107

Gambar 3.8 Site Tepilih Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam ........... 110

Gambar 3.9 Batas-batas site terpilih Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana . 112

Gambar 3.10 Site Terpilih Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam ........ 112

Gambar 4.1 Site Terpilih ................................................................................. 115

Gambar 4.2 Pola Kegiatan pada Pengelola .................................................... 118

Gambar 4.3 Pola Kegiatan pada Peserta pelatihan ........................................ 119

Gambar 4.4 Pola Sirkulasi Mobil yang Menerus ............................................. 130

Gambar 4.5 Pola Sirkulasi Mobil untuk Pengguna kursi roda.......................... 131

Gambar 4.6 Pola Sirkulasi Mobil untuk Pengguna kursi roda.......................... 132

Gambar 4.7 Moses Mabhida Stadium............................................................. 133

Gambar 4.8 United Air Force Academy .......................................................... 133

Gambar 4.9 The Corridor of Dazhou Cuipingshan Real Estate ....................... 133

Gambar 4.10 Penerapan Struktur Rangka Batang Pada Atap dan Jembatan . 134

Gambar 4.11 Struktur Lengkung..................................................................... 134

Gambar 4.12 Opera House, Australia ............................................................. 135

Gambar 4.13 Potongan Bangunan Panggung ................................................ 137

Gambar 4.14 Pondasi tiang pancang, foot plat & pondasi langsung ............... 138

Gambar 4.15 Macam Pencahayaan Alami...................................................... 140



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page xv 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

Gambar 4.16 Pencahayaan Tidak Langsung .................................................. 142

Gambar 4.17 Genset ...................................................................................... 143

Gambar 5.1 Site Terpilih Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam .......... 148

Gambar 5.2 Konsep-konsep Perancangan .................................................... 149

Gambar 5.3 Analisa Gubahan Massa Pusat Pelatihan dan Simulasi 

                    Bencana Alam............................................................................. 150

Gambar 5.4 Analisa Sirkulasi Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam... 151

Gambar 5.5 Analisa Sistem Utilitas Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana 

                    Alam............................................................................................ 153

Gambar 5.6 Struktur Panggung dan Struktur Foam ........................................ 154

Gambar 5.7 Penghawaan dengan Sistim Ventilasi Silang............................... 155

Gambar 5.8 Pencahayaan Alami .................................................................... 156

Gambar 5.9 Pencahayaan Buatan.................................................................. 156

Gambar 5.10 Sistim Elektrikal......................................................................... 157

Gambar 5.11 Sistim Penangkal Petir Kawasan............................................... 159

 

  



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page xvi 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bagian Daerah Istimewa Yogyakarta .............................................. 79

Tabel 3.2 Potensi Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta............................... 81

Tabel 3.3 Catatan Data Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 

               1885-2011........................................................................................ 82

Tabel 3.4 Penilaian Alternatif Site 1 ................................................................ 104

Tabel 3.5 Penilaian Alternatif Site 2 ................................................................ 106

Tabel 3.6 Penilaian Alternatif Site 3 ................................................................ 108

Tabel 3.7 Pembobotan Alternatif Site.............................................................. 109

Tabel 4.1 Kegiatan dan Kebutuhan Ruang pada Peserta Pelatihan................ 119

Tabel 4.2 Tabel Kegiatan dan Kebutuhan Ruang pada Pelatihan dan

                 Pengelola....................................................................................... 120

Tabel 4.3 Tabel Kegiatan dan Kebutuhan Ruang pada Pelatihan dan

                 Pendukung..................................................................................... 120

Tabel 4.4 Kebutuhan Ruang untuk Kegiatan Penunjang Pengelola dan 

                Service............................................................................................ 123

Tabel 5.1 Sistim Penghawaan Buatan ............................................................ 155

Tabel 5.2 Sistim Distribusi Elektrikal ............................................................... 157

Tabel 5.3 Jaringan Sistim Audio-Video ........................................................... 158

Tabel 5.4 Sistim Distribusi Air Bersih .............................................................. 158

Tabel 5.5 Sistim Distribusi Air Kotor................................................................ 159

Tabel 5.6 Sistim Penangkal Petir .................................................................... 159

Tabel 5.7 Sistim Pemadam Kebakaran........................................................... 160

Tabel 5.8 Sistim Komunikasi........................................................................... 160



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page 1 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, Bencana dapat 

didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

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

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban  jiwa  manusia,  

kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologis. 

Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional, merupakan tempat 

yang dipergunakan untuk pusat pelatihan dan simulasi kebencanaan yang 

meliputi : gempa bumi, tsunami, kebakaran, gunung meletus, tanah 

longsor.

Laporan Bencana Asia Pasifik 2010 menyatakan bahwa masyarakat 

Asia Pasifik 4 kali lebih rentan terkena dampak bencana alam dibanding 

masyarakat wilayah Afrika dan 25 kali lebih rendah daripada Amerika Utara 

dan Eropa. Laporan PBB tersebut memperkirakan bahwa lebih dari 18 juta 

jiwa terkena dampak bencana alam di Indonesia dari tahun 1980 sampai 

2009. Dari laporan yang sama Indonesia mendapatkan peringkat ke 4

sebagai salah satu Negara yang paling rentan terkena dampak bencana 

alam di Asia Pasifik dari tahun 1980-2009. Laporan Penilaian Global Tahun 

2009 pada Reduksi Resiko Bencana juga memberikan peringkat yang 

tinggi untuk Indonesia pada level pengaruh bencana terhadap manusia 

peringkat ke 3 dari 153 untuk gempa bumi dan 1 dari 265 untuk tsunami. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia secara geografis terletak pada 

wilayah yang rawan terhadap bencana alam baik yang berupa tanah 

longsor, gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lain-lain. Hal 

ini disebabkan karena Indonesia terletak diantara 2 lempengan yaitu 

lempengan Eurasia dan lempengan India-Australia sehingga Indonesia 

termasuk pada daerah rawan bencana alam. 
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Indonesia paling rentan terhadap bahaya bencana alam gempa bumi 

dan letusan gunung berapi karena letaknya yang termasuk didalam cincin 

api Pasifik (daerah yang sering mengalami gempa bumi dan letusan 

gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudra pasifik), selain itu 

Negara Indonesia memiliki gunung teraktif terbanyak didunia dengan rata-

rata setiap tahun terdapat gunung berapi meletus di Indonesia. 

Bencana alam tsunami 26 Desember 2004 di Nanggroe Aceh 

Darussalam, dengan ketinggian tsunami mencapai 35 m. Gempa bumi 

tektonik berkekuatan 8,5 SR berpusat di Samudra India (2,9 LU dan 95,6 

BT) di kedalaman 20 km (di laut berjarak sekitar 149 km selatan kota 

Muelaboh, Nanggroe Aceh Darussalam). Korban lebih dari 200.000 orang 

(150.000 orang di Aceh dan Nias). Selain itu Gempa tektonik 6.2 SR di

Yogyakarta pada 27 Mei 2006, dengan korban lebih dari 6.234 orang. 

Posisi gempa berada sekitar 25 km selatan-barat daya Yogyakarta. 

Bencana tanah longsor terjadi di Dusun Jemblung, Kabupaten 

Banjarnegara pada tanggal 12 Desember 2014, banyak korban yang hilang 

dan meninggal pada bencana ini. Hujan deras selama dua hari 

menyebabkan longsor terjadi. 

Kota Yogyakarta merupakan wilayah di Indonesia  yang mempunyai 

kerentanan bencana cukup tinggi. Hal tersebut disebabkan karena kondisi 

alam seperti kondisi geografis, kondisi geologi dan iklim Kota Yogyakarta 

yang bisa menjadi ancaman bencana. Beberapa ancaman bencana 

tersebut antara lain adalah gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung 

berapi, tanah longsor, angin ribut, dan kebakaran. Disamping itu, bencana 

non alam dan sosial seperti wabah penyakit dan konflik masyarakat, juga 

tetap menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat . Melihat faktor 

penyebab bencana tersebut, Kota Yogyakarta masuk dalam klasifikasi 

wilayah yang mempunyai kerentanan terhadap bencana.  

Ditinjau dari faktor geografis permasalahan yang dialami Kota 

Yogyakarta berasal dari dua faktor, yaitu faktor bawaan daerah dan faktor 

manusia. Faktor bawaan daerah adalah faktor-faktor yang dimiliki daerah 

dan tidak sepenuhnya mampu dikendalikan. Faktor bawaan daerah 
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tersebut antara lain letak geografis Kota Yogyakarta yang berdekatan 

dengan Gunung Merapi dan Samudera Indonesia. Geomorfologi Kota 

Yogyakarta tersebut memberikan keuntungan daerah, namun di sisi lain 

juga menimbulkan masalah terkait dengan kerentanan terhadap bencana 

alam gempa bumi vulkanik maupun tektonik yang bisa menimbulkan risiko 

bencana. Menurut penelitian, dibawah bumi Mataram ini terdapat gerakan 

sesar aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami patahan sehingga 

mengakibatkan gempa bumi, seperti gempa yang terjadi 27 Mei 2006 

silam. Apabila gempa bumi tektonik yang terjadi di lautan bisa 

menimbulkan ancaman gelombang pasang yang disebut tsunami.

Visi pembangunan Propinsi Yogyakarta 20 (dua puluh) tahun kedepan 

yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi 

Yogyakarta Tahun 2005-2025 adalah Kota Yogyakarta sebagai Kota 

Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan 

Jasa, yang Berwawasan Lingkungan. Salah satu Misi Pembangunannya 

adalah Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah 

Lingkungan. Untuk mewujudkan kondisi tersebut dibutuhkan arahan 

pembangunan, salah satu langkah yang ditempuh adalah upaya mitigasi 

bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Provinsi Yogyakarta. Mitigasi 

bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana,

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai penanggulangan 

bencana dan tanggap bencana menyebabkan banyaknya korban yang 

berjatuhan pada bencana tersebut. Ada beberapa wadah yang dapat 

menyampaikan atau mengajarkan tentang bencana di Indonesia seperti di 

sekolah, atau bahkan di acara-acara seminar, atau pameran yang bersifat 

formal. Pelatihan dan simulasi bencana alam dapat menjadi salah satu 

solusi untuk menyampaikan atau mengajarkan tentang bencana dan 

menambah wasasan masyarakat yang tanggap akan datangnya bencana 

dengan metode yang lebih menarik. Metode yang akan digunakan yaitu 

metode edukatif-rekreatif. 
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Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang 

untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini, 

sosialisasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana 

alam kepada masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan Pusat Pelatihan dan 

Simulasi Bencana Alam di Yogyakarta yang berfungsi sebagai wadah 

untuk menyampaikan informasi bencana-bencana alam dan mengajarkan 

pelatihan simulasi bencana di Indonesia khususnya di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan batasan bencana berupa gempa bumi, 

gunung berapi, banjir (tsunami), dan tanah longsor. Pusat Pelatihan dan 

Simulasi Bencana Alam ini akan di bawah kendali BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah), dan akan dibantu beberapa instansi 

yaitu : BASARNAS (Badan Sar Nasional), DAMKAR (Pemadam 

Kebakaran), PMI (Palang Merah Indonesia). Dengan memperhatikan 

kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang ada dan berkembang 

didalam masyarakat, sehingga peran serta masyarakat dapat lebih 

ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif dari ancaman bencana alam. 

1.2. PERMASALAHAN
1.2.1. Permasalahan Umum 

Permasalahan umum yang ada pada Pusat Pelatihan dan Simulasi 

Bencana Alam Nasional di Yogyakarta yaitu belum adanya wadah untuk 

mengadakan simulasi bencana alam beserta simulatornya selain itu juga 

kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan simulasi 

bencana alam, dan minimnya pengetahuan masyarakat akan tanggap 

bencana.

1.2.2. Permasalahan Khusus 

Bagaimana merancang Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana 

Alam Nasional di Yogyakarta dengan Penekanan Desain Arsitektur Post 

Modern dan Arsitektur Perilaku yang menarik bagi pengunjung dan 

sesuai dengan standar aturan pemerintah. 
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1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud

Meningkatkan daya tarik semua lapisan masyarakat untuk 

mengikuti pelatihan dan simulasi bencana alam nasional, dan 

meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggap bencana alam. 

1.3.2. Tujuan
(a) Memfasilitasi masyarakat untuk mempunyai sebuah wadah untuk 

mempelajari tentang bencana. 

(b) Menciptakan tata ruang yang dapat digunakan tempat edukasi 

bencana alam untuk semua lapisan masyarakat. 

(c) Menciptakan bangunan yang berkonsep Post Modern, sehingga 

dapat menjadi sebuah ikon pendukung Kota Yogyakarta sebagai 

Kota Pendidikan. 

1.4. MANFAAT 

Pembangunan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional 

di Yogyakarta dengan Penekanan Desain Arsitektur Post Modern dan 

Arsitektur Perilaku diharap dapat menjadi media pembelajaran bagi semua

lapisan masyarakat mengenai penanggulangan, pencagahan, dan 

penyelamatan bencana alam.

1.5. LINGKUP PEMBAHASAN 
1.5.1. Ruang Lingkup Substansial 

Lingkup pembahasan meliputi segala sesuatu yang berkaitan 

dengan bangunan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam 

Nasional di Yogyakarta yang merupakan bangunan masaa banyak ( 

terpusat ) dengan titik berat pada hal-hal yang berkaitan dengan disiplin 

ilmu arsitektur, sedangkan hal-hal diluar ilmu arsitektur yang mempe-

ngaruhi, melatarbelakangi dan mendasari faktor-faktor perencanaan 

akan dibatasi, dipertimbangkan atau diasumsikan tanpa dibahas secara 

mendalam.
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1.5.2. Ruang Lingkup Spasial 

Pada Bangunan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam 

Nasional ini penggabungan antara standar bangunan aturan pemerintah 

dengan berkosep Arsitektur Post Modern dan Arsitektur Perilaku.

1.6. METODE PEMBAHASAN

Metode pembahasan yang digunakan dalam penyusunan program 

dasar perencanaan dan konsep perancangan arsitektur dengan judul Pusat 

Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional di Yogyakarta dengan 

Penekanan Desain Arsitektur Post Modern dan Arsitektur Perilaku ini 

adalah metode deskriptif. Metode ini memaparkan, menguraikan, dan 

menjelaskan mengenai design requirement (persyaratan desain) dan 

design determinant (ketentuan desain) terhadap perencanaan dan 

perancangan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional.

Berdasarkan design requirement dan design determinant inilah 

nantinya akan ditelusuri data yang diperlukan. Data yang terkumpul 

kemudian akan dianalisa lebih mendalam sesuai dengan kriteria yang akan 

dibahas. Dari hasil penganalisaan inilah nantinya akan didapat suatu 

kesimpulan, batasan dan juga anggapan secara jelas mengenai 

perencanaan dan perancangan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana 

Alam Nasional di Yogyakarta dengan Penekanan Desain Arsitektur Post 

Modern dan Arsitektur Perilaku.

Hasil kesimpulan keseluruhan nantinya merupakan konsep dasar yang 

digunakan dalam perencanaan dan perancangan Pusat Pelatihan dan 

Simulasi Bencana Alam Nasional sebagai landasan dalam Desain Grafis 

Arsitektur.

Dalam pengumpulan data, akan diperoleh data yang kemudian akan 

dikelompokkan ke dalam 2 kategori yaitu: 
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� Data Primer 
(a) Observasi Lapangan 

Dilakukan dengan cara pengamatan langsung di wilayah lokasi dan 

tapak perencanaan dan perancangan Pusat Pelatihan dan Simulasi 

Bencana Alam Nasional dan studi banding. 

(b) Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dengan Instansi terkait meliputi, BPBD 

(Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, BASARNAS (Badan 

SAR Nasional) Jogja, sertai berbagai pihak-pihak yang terkait dalam 

perencanaan dan perancangan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana 

Alam Nasional.

� Data Sekunder 

Studi literatur melalui buku dan sumber-sumber tertulis mengenai 

perencanaan dan perancangan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana 

Alam Nasional di Yogyakarta dengan Penekanan Desain Arsitektur 

Post Modern dan Arsitektur Perilaku serta peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan studi kasus perencanaan dan perancangan Pusat 

Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional di Yogyakarta dengan 

Penekanan Desain Arsitektur Post Modern dan Arsitektur Perilaku.

1.7. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara garis besar, sistematika dalam penyusunan Landasan Program 

Perencanaan dan Perancangan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana 

Alam Nasional di Yogyakarta dengan Penekanan Desain Arsitektur Post 

Modern dan Arsitektur Perilaku adalah :

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, 

manfaat, ruang lingkup, metode pembahasan, sistematika 

pembahasan, serta alur bahasan dan alur pikir. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas tinjauan mengenai Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana 

Alam, kaitannya dengan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam

yang ada di Indonesia, perkebangan, pengertian, peraturan 

perundangan, sistem pengelolaan, dan persyaratan teknis. Selain itu, 

juga membahas tentang tinjauan lifestyle, culture, dan studi banding.

BAB III TINJAUAN LOKASI PUSAT PELATIHAN SIMULASI BENCANA 
ALAM NASIONAL

Membahas tentang gambaran umum pemilihan tapak berupa data 

fisik dan non fisik, potensi dan kebijakan tata ruang pemilihan tapak,

gambaran khusus berupa data tentang batas wilayah dan 

karakteristik tapak terpilih.

BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERENCANAAN DAN 
PERANCANGAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian dasar-dasar pendekatan konsep 

perencanaan dan perancangan awal dan analisis mengenai 

pendekatan fungsional, pelaku dan aktivitasnya, kebutuhan jenis 

ruang, hubungan kelompok ruang, sirkulasi, pendekatan kebutuhan 

Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam , pendekatan 

kontekstual, optimaliasi lahan, pendekatan tipe ruang pamer,

pendekatan besaran ruang, serta analisa pendekatan konsep 

perancangan secara kinerja, teknis dan arsitektural.

BAB V LANDASAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 
PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM NASIONAL DI 
YOGYAKARTA 

Berisi tentang konsep perencanaan dan perancangan Pusat 

Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional di Yogyakarta

dengan Penekanan Desain Arsitektur Post Modern dan Arsitektur 

Perilaku yang ditarik  berdasarkan analisis yang telah dilakukan.
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1.8. KERANGKA PIKIR 

 

LATAR BELAKANG
� Indonesia terletak pada wilayah yang rawan terhadap bencana 

alam 
� Banyakya korban meningggal pada saat bencana alam, 

dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai 
bagaimana tanggap bencana saat terjadi.

� Belum adanya wadah / area untuk menampung kegiatan 
pelatihan dan simulasi bencana alam.

� Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang 
tingkat kerentanan bencananya tinggi

DATA
Studi Literatur, Studi Komparasi, Observasi Lapangan,

Pranata + Regulasi Pemerintah

UMUM
Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tanggap bencana 

dan penanggulangan bencana.

Penekanan Desain
Kompleks Bangunan Penekanan Desain 

Arsitektur Post Modern dan Perilaku

KHUSUS
Bagaimana merencanakan dan merancang Pusat Pelatihan dan 

Simulasi Bencana Alam Nasional dengan Penekanan Desain 

Arsitektur Post Modern dan Arsitektur Perilaku

Permasalahan Dominan
Struktur dan Animasi untuk visualisasi 

bencana alam

Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional
Di Yogyakarta, Penekanan Desain Arsitektur Post Modern & Perilaku

� Memfasilitasi masyarakat Yogyakarta untuk mempunyai sebuah wadah untuk 

mempelajari tentang bencana.

� Menciptakan tata ruang yang dapat digunakan tempat edukasi bencana alam 

untuk semua lapisan masyarakat.

� Menciptakan bangunan yang berkonsep Post Modern dan penerapan Arsitektur 

Perilaku, sehingga dapat menjadi sebuah ikon pendukung Kota Yogyakarta.

PERMASALAHAN
Belum adanya 

wadah/area untuk 
menampung 

kegiatan pelatihan 
dan simulasi 

bencana alam

ANALISA
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Tinjauan Pusat Pelatihan dan Simulasi 
2.1.1. Tinjauan Pusat Pelatihan 

Pelatihan merupakan suatu proses belajar mengajar terhadap 

pengetahuan dan keterampilan tertentu serta sikap agar peserta semakin 

terampil dan mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan semakin 

baik, sesuai dengan standar (Tanjung, 2003). Kirkpatrick (1994) 

mendefinisikan pelatihan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, 

mengubah perilaku dan mengembangkan keterampilan. Pelatihan menurut 

Strauss dan Syaless di dalam Notoatmodjo (1998) berarti mengubah pola 

perilaku, karena dengan pelatihan maka akhirnya akan menimbulkan 

perubahan perilaku. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan yang 

menyangkut proses belajar, berguna untuk memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relatif 

singkat dan metodenya mengutamakan praktek daripada teori.

Sikula dalam Sumantri (2000: 2) mengartikan pelatihan sebagai: 

“proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan cara dan prosedur 

yang sistematis dan terorganisir. Para peserta pelatihan akan mempelajari 

pengetahuan dan keterampilan yang sifatnya praktis untuk tujuan tertentu”. 

Veithzal Rivai (2004: 226) menegaskan bahwa “pelatihan adalah proses 

sistematis mengubah tingkah laku pekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pekerja 

dalam melaksanakan pekerjaan saat ini. Pelatihan memiliki orientasi saat 

ini dan membantu pegawai untuk mencapai keahlian dan kemampuan 

tertentu agar berhasil melaksanakan pekerjaan”.

Pengertian-pengertian di atas mengarahkan kepada penulis untuk 

menyimpulkan bahwa yang dimaksud pelatihan dalam hal ini adalah proses 

pendidikan yang di dalamnya ada proses pembelajaran dilaksanakan 

dalam jangka pendek, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kompetensi individu 
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untuk menghadapi tugasnya di dalam organisasi sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai.  Dengan demikian dapat simpulkan bahwa 

“pelatihan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja saat ini dan 

kinerja mendatang” 

2.1.1.1. Dasar Pelatihan 

Dalam penyelenggaraan pelatihan, agar dapat bermanfaat bagi 

peserta dan dapat mencapai tujuan secara optimal, hendaknya 

penyelenggaraannya mengikuti dasar-dasar umum pelatihan. Adapun 

demikian terdapat lima persyaratan minimal yang perlu diperhatikan pelatih 

dalam memilih metode pelatihan, yaitu: sesuai dengan keadaan dan jumlah 

sasaran; cukup dalam jumlah dan mutu materi; tepat menuju tujuan pada 

waktunya; amanat hendaknya mudah diterima, dipahami dan diterapkan; 

dan biaya ringan (Depdikbud, 1983: 97). Dalam pemilihan metode juga

dapat mempertimbangkan beberapa faktor, sebagai berikut: tujuan 

instruksional khusus yang hendak- dicapai dalam proses penyampaian 

pesan atau bahan belajar, keadaan warga belajar yang akan menerima 

pesan, karakteristik metode yang akan digunakan dan sumber atau fasilitas 

yang tersedia untuk menunjang penggunaan metode tertentu yang hendak 

kita pilih (Direktorat Dikmas, 1985 : 18).

Pelatihan yang berhasil adalah pelatihan yang menerapkan dasar-

dasar pelatihan di atas dalam formulasi pelatihan yang akan diberikan pada 

peserta pelatihan.

2.1.1.2. Manajemen Pelatihan 

Manajemen pelatihan memiliki dimensi tentang bagaimana hal 

pengelolaan pelatihan. Pengelolaan ini dilakukan agar pelatihan bisa 

berjalan dengan baik dan berhasil secara efektif dan efisien. Manajemen 

pelatihan secara konsep bisa diartikan “Proses perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan dan pengevaluasian terhadap kegiatan 

pelatihan dengan memanfaatkan aspek-aspek pelatihan untuk mencapai 

tujuan pelatihan secara efektif dan efisien”. Dalam konteks yang lain, 

manajemen pelatihan atau pengelolaan pelatihan identik dengan 
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manajemen proyek atau pada istilah lain sama dengan mengelola proyek. 

Oleh karena itu daur Managing training dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Daur Managing Training 
Sumber : Modul Pelatihan Tanggap Bencana, Johanes Catur Wahyu

Gambar di atas menjelaskan bahwa proses manajemen pelatihan 

dimulai dengan analisis, yaitu analisis kebutuhan (need analysis) terhadap 

hal-hal yang akan menjadi objek pelatihan, kemudian dilanjutkan dengan 

desain program pelatihan, yaitu langkah mendesain program-program 

pelatihan. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan dan penerapan, yaitu 

proses pelaksanaan dan Penerapan program-program pelatihan. 

Kemudian diakhiri dengan evaluasi yaitu tahap  untuk memberikan 

penilaian dan analisa pengembangan. Pada setiap tahapan tersebut akan 

ada proses umpan balik, yang bertujuan untuk mengontrol efektivitas 

pelaksanaan dan proses pelatihan.

Perencanaan pelatihan pada hakekatnya adalah proses menyusun 

rancangan program pelatihan, yaitu proses menyiapkan berbagai hal 

mengenai persiapan pelatihan.  Secara umum menurut Faustino Cardoso 

Gomes (2000:204) mengemukakan ada tiga tahap pada pelatihan yaitu 

tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan pelatihan dan tahap 

ANALISIS 

PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI 

UMPAN 
BALIK & 
REVISI

DESAIN EVALUASI 
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evaluasi. Atau dengan istilah lain ada fase perencanaan pelatihan, fase 

pelaksanaan pelatihan dan fase pasca pelatihan. Secara umum ada tiga 

tahap pada pelatihan yaitu tahap penilaian kebutuhan, tahap pelaksanaan 

pelatihan dan tahap evaluasi. Atau dengan istilah lain ada fase 

perencanaan pelatihan, fase pelaksanaan pelatihan dan fase pasca 

pelatihan.

Langkah-langkah yang umum digunakan dalam program pelatihan, 

seperti dikemukakan oleh Simamora, yang menyebutkan delapan langkah 

pelatihan, yaitu: 

1. Tahap penilaian kebutuhan dan sumber daya untuk pelatihan;

2. Mengidentifikasi sasaran-sasaran pelatihan;

3. Menyusun kriteria;

4. Pre tes terhadap para peserta;

5. Memilih teknik pelatihan dan prinsip-prinsip proses belajar;

6. Melaksanakan pelatihan;

7. Memantau pelatihan;

8. Membandingkan hasil pelatihan terhadap kriteria yang telah 

ditentukan.

Penilaian kebutuhan (need assessment) pelatihan merupakan langkah 

yang paling penting dalam pengembangan program pelatihan. Langkah 

penilaian kebutuhan ini merupakan landasan yang sangat menentukan 

pada langkah-langkah berikutnya. Dalam penilaian kebutuhan dapat 

digunakan tiga tingkat analisis yaitu analisis pada tingkat organisasi, 

analisis pada tingkat program atau operasi dan analisis pada tingkat 

individu. Sedangkan teknik penilaian kebutuhan dapat digunakan analisis 

kinerja, analisis kemampuan, analisis tugas maupun survey kebutuhan 

(need survey).

Isi program (program content) merupakan perwujudan dari hasil 

penilaian kebutuhan dan materi atau bahan guna mencapai tujuan 

pelatihan. Isi program ini berisi keahlian (keterampilan), pengetahuan dan 

sikap yang merupakan pengalaman belajar pada pelatihan yang 
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diharapkan dapat menciptakan perubahan tingkah laku. Pengalaman 

belajar dan atau materi pada pelatihan harus relevan dengan kebutuhan 

peserta maupun lembaga tempat kerja.

Prinsip-prinsip belajar (learning principles) yang efektif adalah yang 

memiliki kesesuaian antara metode dengan gaya belajar peserta pelatihan 

dan tipe-tipe pekerjaan, yang membutuhkan. Pada dasarnya prinsip belajar 

yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan berkisar lima hal yaitu 

partisipasi, reputasi, relevansi, pengalihan, dan umpan balik.

Pelaksanaan program (actual program) pelatihan pada prinsipnya 

sangat situasional sifatnya. Artinya dengan penekanan pada perhitungan 

kebutuhan organisasi dan peserta pelatihan, penggunaan prinsip-prinsip 

belajar dapat berbeda intensitasnya, sehingga tercermin pada penggunaan 

pendekatan, metode dan teknik tertentu dalam pelaksanaan proses 

pelatihan.

Dan langkah terakhir dari pengembangan program pelatihan adalah 

evaluasi (evaluation) pelatihan. Pelaksanaan program pelatihan dikatakan 

berhasil apabila dalam diri peserta pelatihan terjadi suatu proses 

transformasi pengalaman belajar pada bidang pekerjaan dengan materi 

yang telah diterimanya. Sondang P. Siagian menegaskan proses 

transformasi dinyatakan berlangsung baik apabila terjadi paling sedikit dua 

hal, yaitu: peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan 

perubahan perilaku yang tercermin pada sikap, serta disiplin dan etos 

kerja.

2.1.1.3. Metode Pelatihan 

Metode pelatihan di sini diartikan sebagai cara atau metode yang 

digunakan dalam suatu kegiatan pelatihan. Dalam penyelenggaraan 

pelatihan, tidak ada satupun metode dan teknik pelatihan yang paling baik. 

Semuanya tergantung pada situasi kondisi kebutuhan.

Dalam memilih metode dan teknik suatu pelatihan ditentukan oleh 

banyak hal. Seperti dikemukakan William B. Werther (1989 : 290) sebagai 
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berikut : that is no simple technique is always best; the best method 

depends on : cost effectiveness; desired program content; learning 

principles; appropriateness of the facilities; trainee preference and 

capabilities; and trainer preferences and capabilities. Artinya tidak ada satu 

teknik pelatihan yang paling baik, metode yang paling baik tergantung pada 

efektivitas biaya, isi program yang diinginkan, prinsip-prinsip belajar, 

fasilitas yang layak, kemampuan dan preference peserta serta kemampuan 

dan preference pelatih. 

Metode pelatihan yang tepat adalah pelatihan yang dilaksanakan 

dengan mengkombinasikan metode indoor dan outdoor activity, dengan 

dikemas berdasarkan prinsip:

1. Andragogi;  

Yakni proses belajar bagi orang dewasa. Dengan metode ini, 

peserta tidak dijejali dengan teori-teori yang rumit, tetapi justru teori-

teori tersebut muncul secara tidak disadari.

Gambar 2.2 Contoh Manajemen Pelatihan Andragogi 
Sumber : www.google.com
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2. Discovery Approach; 

Yakni pendekatan penemuan. Disini narasumber bukan sekedar 

bertindak sebagai penyaji materi, melainkan sebagai fasilitator yang 

atraktif dan komunikatif. Pesertalah yang akan menemukan sendiri 

potensi dan kesimpulannya. 

Gambar 2.3 Contoh Manajemen Pelatihan Discovery Approach 
Sumber : www.google.com 

3. Experiental learning; 

Peserta mengalami sendiri proses belajar yang melibatkan 

auditory, visual, dan kinestetik melalui games, simulasi, tantangan, 

outbound, mendengarkan musik, menonton film, dsb. Walaupun 

bersifat entertainment, peserta akan mendapatkan pengetahuan dan 

motivasi serta langsung dihantarkan pada aplikasi dan hikmahnya 

dalam aktivitas pekerjaan.
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Gambar 2.4 Contoh Manajemen Pelatihan Experiental Learning 
Sumber :www.google.com 

4. Role Play

Menjelaskan suatu permasalahan dengan mendemontrasikan atau 

mendramakan.

Gambar 2.5 Contoh Manajemen Pelatihan Role Play 
Sumber : www.google.com 
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5. Studi Lapangan  

Peserta akan diterjunkan langsung kelapangan untuk 

mempraktekan skill yang telah didapatkan selama pelatihan, 

mengamati, menganalisa dan menyimpulkan. 

Gambar 2.6 Contoh Manajemen Pelatihan Studi Lapangan 
Sumber : www.google.com 

2.1.1.4. Penerapan Hasil Pelatihan 

Berdasarkan tinjauan teoritis, pembahasan tentang pelatihan dapat 

dilihat dari berbagai sudut, pelatihan dilihat dari pengertian, tujuan, asas, 

efektivitas dan manajemen pelatihan. Pembahasan tersebut masih dalam 

tataran teoritis, sehingga baru diperoleh informasi-informasi yang bersifat 

umum. Informasi ini merupakan dasar rujukan dan pijakan dalam 

membahas dan menganalisis permasalahan pelatihan lebih jelas.

Apabila ditinjau dari segi evaluasinya pelatihan akan memiliki 

keberartian yang lebih mendalam. Evaluasi ini akan memperlihatkan tingkat 

keberhasilan atau kegagalan suatu program. Beberapa kriteria yang 

digunakan dalam evaluasi pelatihan akan berfokus pada outcome (hasil 
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akhir). Veitzal Rifai (2004) dan Henry Simamora (2004), menunjukkan 

bahwa kriteria yang efektif  dalam mengevaluasi pelatihan, yaitu: reaksi 

dari peserta, pengetahuan atau proses belajar mengajar, perubahan 

perilaku akibat pelatihan dan hasil atau perbaikan yang dapat diukur. 

Kriteria tersebut dalam konteks yang lebih luas dapat dikembangkan untuk 

mengetahui dampak keberhasilan suatu program pelatihan yang sudah 

dilaksanakan.

Merujuk pada pendapat Veitzal dan Henry Simamora, dengan 

memperhatikan kriteria efektivitas evaluasi maka dalam penelitian ini akan 

diperluas pada Penerapan pelatihan. Selanjutnya kriteria efektivitas 

evaluasi di atas dijadikan dimensi untuk mengukur tingkat Penerapan hasil 

pelatihan pada suatu lembaga. Dimensi-dimensi tersebut adalah: dimensi 

pengetahuan, dimensi sikap, dimensi perilaku dan dimensi hasil.

2.1.1.5. Tujuan Pelatihan 

Menurut Moekijat (1991:55) tujuan umum dari pada pelatihan adalah: 

a) Untuk mengembangkan keahlian sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. 

b) Untuk mengembangkan pengetahuan sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan secara rasional. 

c) Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kerja sama 

dengan teman-teman pegawai dan pimpinan. 

Pada umumnya disepakati paling tidak terdapat tiga bidang 

kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen, 
yaitu:

a) Kemampuan teknis (technical and skill), kemampuan 

menggunakanpengetahuan, metode, teknik, dan peralatan yang 

diperlukan untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperoleh dari 

pengalaman, pendidikan dan training. 
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b) Kemampuan sosial (human atau social skill), kemampuan dalam 

bekerja dengan melalui orang lain, yang mencakup pemahaman 

tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif. 

c) Kemampuan konseptual (conceptual skill) yaitu: kemampuan untuk 

memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak 

unit kerja masing-masing ke dalam bidang operasi secara menyeluruh. 

Kemampuan ini memungkinkan seseorang bertindak selaras dengan 

tujuan organisasi secara menyeluruh dari pada hanya atas dasar 
obsesi ataupun tujuan kebutuhan keluarga sendiri. 

2.1.2. Pengertian Simulasi

Simulasi merupakan imitasi dari operasi keadaan sebenarnya di dunia 

nyata.Tindakan simulasi pada dasarnya memer lukan sebuah permodelan, 

model ini mencerminkan perilaku dari keadaan yang sebenarnya.Simulasi 

digunakan dalam banyak konteks, seperti simulasi teknologi untuk 

optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, pelatihan, pendidikan, 

dan video game.Simulasi juga digunakan dengan pemodelan ilmiah sistem 

alam atau sistem manusia untuk mendapatkan wawasan tentang fungsi 

mereka.Simulasi dapat digunakan untuk menunjukkan efek nyata akibat 

dari suatu kondisi tertentu.Simulasi juga digunakan ketika suatu kejadian 

sangat sulit untuk diterima dan dijelaskan, karena tidak dapat diakses, atau 

mungkin berbahaya atau tidak dapat diterima untuk terlibat, sehingga perlu 
adanya pendekatan berupa simulasi atas kejadian tersebut. 

Pusat Simulasi dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam ini 

adalah suatu wadah yang memberikan suatu simulasi mengenai terjadinya 

suatu bencana dengan semirip mungkin dengan keadaan sewaktu 

terjadinya bencana serta memberikan pelatihan mengenai bagaimana 
menanggulangi korban yang diakibatkan oleh bencana tersebut. 
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2.2. Pengertian Bencana Alam 

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia definisi bencana 

adalah peristiwa/kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan 

kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia serta memburuknya 

kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga 

memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Sedangkan definisi bencana (disaster) menurut WHO adalah setiap

kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya 

nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan 

kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar 

masyarakat atau wilayah yang terkena.

Bencana adalah situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat. Tergantung pada cakupannya, bencana ini bisa merubah pola 

kehidupan dari kondisi kehidupan masyarakat yang normal menjadi rusak, 

menghilangkan harta benda dan jiwa manusia, merusak struktur sosial 

masyarakat, serta menimbulkan lonjakan kebutuhan dasar (BAKORNAS 

PBP).

Bencana adalah gangguan serius dari berfungsinya satu masyarakat, 

yang menyebabkan kerugian-kerugian besar terhadap jiwa (manusia), 

harta-benda, dan lingkungannya, yang melebihi kemampuan dari

masyarakat yang tertimpa bencana untuk menanggulanginya dengan 

hanya menggunakan sumber-sumber daya masyarakat itu sendiri. 

(Lokakarya Kepedulian Terhadap Kebencanaan Geologi dan Lingkungan 

Pusat Penelitian dan Pengembangan Goelogi ITB, 2004)

Definisi konvensional dari frasa bencana alam ialah ‘bencana yang 

ditimbulkan oleh alam’. Penderitanya manusia, korbannya berupa harta 

benda dan nyawa. Sekarang, pengertian bencana alam tidak selalu seperti 

itu. Ada definisi tambahan untuk bencana alam, yaitu ‘bencana yang 

disebabkan oleh manusia’. Penderitanya (pada tahap pertama) justru alam, 
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korbannya berupa kerusakan ekosistem alam. Derita yang dialami oleh 

alam kemudian, pada gilirannya, dialami pula oleh manusia.

Bencana alam 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 keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian 

yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau 

menghindari bencana dan daya tahan mereka. Pemahaman ini 

berhubungan dengan pernyataan: "bencana muncul bila ancaman bahaya 

bertemu dengan ketidakberdayaan". Dengan demikian, aktivitas alam yang 

berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa 

ketidakberdayaan manusia, misalnya gempa bumi di wilayah tak 

berpenghuni.

Konsekuensinya, pemakaian istilah "alam" juga ditentang karena 

peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan 

manusia. Besarnya potensi kerugian juga tergantung pada bentuk 

bahayanya sendiri, mulai dari kebakaran, yang mengancam bangunan 

individual, sampai peristiwa tubrukan meteor besar yang berpotensi 

mengakhiri peradaban umat manusia.

Namun demikian pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi 

(hazard) serta memiliki kerentanan/kerawanan (vulnerability) yang juga 

tinggi tidak akan memberi dampak yang hebat/luas jika manusia yang 

berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana (disaster resilience). 

Konsep ketahanan bencana merupakan valuasi kemampuan sistem dan 

infrastruktur-infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah & menangani 

tantangan-tantangan serius yang hadir. Dengan demikian meskipun daerah 

tersebut rawan bencana dengan jumlah penduduk yang besar jika 

diimbangi dengan ketetahanan terhadap bencana yang cukup.  
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2.2.1. Jenis Bencana 

Klasifikasi bencana didasarkan atas : 

1. Penyebab kejadian bencana (secara alami atau karena ulah 

manusia). 

2. Cepat-lambatnya kejadian bencana (perlahan-lahan atau tiba-tiba). 

Bencana alam dimana faktor geologi sangat dominan biasa disebut 

sebagai bencana alam geologi, diantaranya:

1. Gempa bumi (earthquake) dan tsunami 

2. Letusan gunung berapi (vulcano) 

3. Longsoran (landslide) 

4. Penurunan tanah (land subsidence) 

Usep Solehudin (2005) mengelompokkan bencana menjadi dua jenis, 

yaitu:

1. Bencana alam (natural disaster) yaitu kejadian-kejadian alami 

seperti kejadian-kejadian alami seperti banjir, genangan, gempa 

bumi, gunung meletus, badai, kekeringan, wabah, serangga dan 

lainnya.

2. Bencana ulah manusia (man made disaster) yaitu kejadian-kejadian 

karena perbuatan manusia seperti tabrakan pesawat udara atau 

kendaraan, kebakaran, huru-hara, sabotase, ledakan, gangguan 

listrik, ganguan komunikasi, gangguan transportasi dan lainnya. 

Sedangkan berdasarkan cakupan wilayah, bencana terdiri dari:

1. Bencana Lokal 

Bencana ini biasanya memberikan dampak pada wilayah sekitarnya 

yang berdekatan. Bencana terjadi pada sebuah gedung atau 

bangunan-bangunan disekitarnya. Biasanya adalah karena akibat 

faktor manusia seperti kebakaran, ledakan, terorisme, kebocoran 

bahan kimia dan lainnya. 
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2. Bencana Regional

Jenis bencana ini memberikan dampak atau pengaruh pada area 

geografis yang cukup luas, dan biasanya disebabkan oleh faktor 

alam, seperti badai, banjir, letusan gunung, tornado dan lainnya.

2.2.2. Fase-Fase Bencana 

Menurut Barbara Santamaria (1995), ada 3 fase dalam terjadinya 

suatu bencana, yaitu fase preimpact, fase impact dan fase postimpact.

1. Fase preimpact merupakan warning phase, tahap awal dari 

bencana. Informasi didapat dari badan satelit dan meteorologi 

cuaca. Seharusnya pada fase inilah segala persiapan dilakukan 

baik oleh pemerintah, lembaga, dan warga masyarakat. 

2. Fase impact merupakan fase terjadinya klimaks dari bencana. Inilah 

saat-saat dimana manusia sekuat tenaga mencoba untuk bertahan 

hidup (survive). Fase impact ini terus berlanjut hingga terjadi 

kerusakan dan bantuan-bantuan darurat dilakukan.

3. Fase postimpact adalah saat dimulainya perbaikan dan 

penyembuhan dari fase darurat, juga tahap dimana masyarakat 

mulai berusaha kembali pada fungsi komunitas normal. Secara 

umum dalam fase postimpact ini para korban akan mengalami 

tahap respon psikologis mulai penolakan, marah, tawar-menawar, 

depresi hingga penerimaan.

2.2.3. Manajemen Bencana 

Sesuai dengan pemaparan terkait dengan bencana di atas, maka 

dibutuhkan suatu manajemen yang tepat, dinamis, terpadu, dan 

berkelanjutan terkait dengan penanggulangan bencana. Adapun 

demikian, untuk lebih jelasnya digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.7. Alur Manajemen Bencana

Sumber : Modul Pelatihan Tanggap Bencana, Johanes Catur Wahyu 

Keterangan: 

1. Mitigasi adalah proses pengumpulan dan analisa data bencana 

sebagai upaya untuk meminimalisir kerentanan dan bahaya 

terhadap negara. 

2. Kesiapan Bencana adalah upaya memprediksi ataupun 

pemantauan fenomena alam yang terjadi, guna persiapan tanda 

bahaya, berkaitan dengan sistem evakuasi, serta sosialisasi kepada 

masyarakat. 

2.3. Penanggulangan Bencana Alam dan Simulasinya 

Penanggulangan bencana menurut Undang-Undang RI No.24 Th. 

2007 adalah sarangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan 

bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

Rehabilitasi 

Penyelamatan dan Bencana 

Bencana Terjadi Kesiapan Bencana Mitigasi 

Rekonstruksi dan 
Penataan Kembali 
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2.3.1. Gempa Bumi 
2.3.1.1. Pengertian Gempa Bumi 

Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 

Gempabumi adalah getaran yang terjadi permukaan bumi. Gempabumi 

biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Kata 

gempabumi juga digunakan untuk menunjukkan daerah asal terjadinya 

kejadian gempa bumi tersebut. Bumi kita walaupun padat, selalu 

bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena 

pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Gempa bumi 

terjadi setiap hari di bumi, namun kebanyakan kecil dan tidak 

menyebabkan kerusakan apa-apa. Gempa bumi kecil juga dapat 

mengiringi gempa bumi besar, dan dapat terjadi sesudah, sebelum, atau 

selepas gempa bumi besar tersebut.

Proses terjadinya gempa yaitu lempeng samudera yang rapat 

massanya lebih besar ketika bertumbukan dengan lempeng benua di 

Zona tumbukan (subduksi) akan menyusup ke bawah. Gerakan 

lempeng itu akan mengalami perlambatan akibat gesekan dari selubung 

bumi. Perlambatan gerak itu menyebabkan penumpukan energi di zona 

subduksi dan zona patahan. Akibatnya di zona-zona itu terjadi tekanan, 

tarikan, dan geseran. Pada saat batas elastisitas lempeng terlampaui 

maka terjadilah patahan batuan yang diikuti oleh lepasnya energi secara 

tiba-tiba. Proses ini menimbulkan getaran partikel ke segala arah yang 

disebut gelombang gempa bumi. 

Gambar 2.8. Proses Terjadinya Gempa Bumi 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Gempa bumi diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan 

Pengukur Richter. Gempa bumi dibagi ke dalam skala dari satu hingga 

sembilan berdasarkan ukurannya (skala Richter). Gempa bumi juga 

dapat diukur dengan menggunakan ukuran Skala Mercalli.

2.3.1.2. Penyebab Terjadinya dan Akibat Gempa Bumi 

Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang 

dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. 

Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada 

keadaan dimana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh 

pinggiran lempengan. Pada saat itu lah gempa bumi akan terjadi. 

Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan lempengan 

tersebut. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan 

lempengan kompresional dan translasional. Gempa bumi fokus dalam 

kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit 

kedalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km.

Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan 

magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi 

gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi 

(jarang namun) juga terjadi karena menumpuknya massa air yang 

sangat besar di balik dam, seperti Dam Karibia di Zambia, Afrika. 

Sebagian lagi (jarang juga) juga dapat terjadi karena injeksi atau 

ekstraksi cairan dari/ke dalam bumi (contoh. pada beberapa pembangkit 

listrik tenaga panas bumi dan di Rocky Mountain Arsenal. Terakhir, 

gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat 

membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang 

dilakukan pemerintah. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia 

seperti ini dinamakan juga seismisitas terinduksi.

Akibat utama gempabumi adalah hancurnya bangunan-bangunan 

karena goncangan tanah. Jatuhnya korban jiwa biasanya terjadi karena 

tertimpa reruntuhan bangunan, karena longsor, dan kebakaran. Jika 

sumber gempabumi berada di dasar lautan maka bisa membangkitkan 
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gelombang tsunami yang tidak saja menghantam  pesisir pantai 

disekitar sumber gempa tetapi juga mencapai beberapa km ke daratan. 

2.3.1.3. Simulasi Gempa dan Tsunami 

Jika terjadi gempabumi secara tiba-tiba, berikut ini 10 petunjuk yang 

dapat dijadi pegangan dimanapun anda berada. 

a. Di Dalam Rumah 

Getaran akan terasa beberapa saat. 

Selama jangka waktu itu, anda harus 

mengupayakan keselamatan diri anda 

dan keluarga anda. Masuklah ke bawah 

meja untuk melindungi tubuh anda dari 

jatuhan benda-benda. Jika anda tidak 

memiliki meja, lindungi kepala anda 

dengan bantal. 

Jika anda sedang menyalakan kompor maka matikan segera unutk 

mencegah terjadinya kebakaran. 

b. Di Luar Rumah 

Lindungi kepala anda dan hindari 

benda-benda berbahaya. Di daerah 

perkantoran atau kawasan industri,

bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-

kaca dan papan-papan reklame. 

Lindungi kepala anda dengan 

menggunakan tangan, tas, ataupun 

yang anda bawa. 

c. Di Mall, Bioskop, dan Lantai Dasar Mall 

Jangan menyebabkan kepanikan atau 

korban dari kepanikan. Ikuti semua 

petunjuk dari pegawai atau satpam. 
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d. Di Dalam Lift 

Jangan menggunakan lift saat terjadi 

gempabumi atau kebakaran. Jika anda 

merasakan getaran gempabumi saat 

berada di dalam lift, maka tekanlah 

semua tombol. Ketika lifft berhenti, 

keluarlah, lihat keamanannya dan 

mengungsilah. 

Jika anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan 

menggunakan interphone jika tersedia. 

e. Di Kereta Api 

Berpeganglah dengan erat pada tiang 

sehingga anda tidak akan terjatuh 

seandainya kereta dihentikan secara 

mendadak. Bersikap tenanglah 

mengikuti penjelasan dari petugas 

kereta. Salah mengerti terhadap 

informasi petugas kereta atau stasiun 

akan mengakibatkan kepanikan. 

f. Di Dalam Mobil 

Saat terjadi gempabumi besar, anda 

akan merasa seakan-akan roda mobil 

anda gundul. Anda akan kehilangan 

kontrol terhadap mobil dan susah 

mengendalikannya. Jauhi persimpang, 

pinggirkan mobil anda di kiri jalan dan 

berhentilah. Ikuti instruksi dari radio 

mobil. 

Jika harus mengungsi maka keluarlah dari mobil, biarkan mobil tak 

terkunci. 
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g. Di Gunung/Pantai 

Ada kemungkinan longsor terjadi dari 

atas gunung. Menjauhlah langsung ke 

tempat aman. Di pesisir pantai, 

bahayanya datang dari tsunami. Jika 

anda merasakan getaran dan tanda-

tanda tsunami nampak, cepatlah 

mengungsi ke dataran yang tinggi. 

h. Beri Pertolongan 

Sudah dapat diramalkan bahwa banyak 

orang akan cidera saat terjadi 

gempabumi besar. Karena petugas 

kesehatan dari rumah-rumah sakit akan 

mengalami kesulitan datang ke tempat 

kejadian maka bersiaplah memberikan 

pertolongan pertama kepada orang-

orang berada di sekitar anda. 

i. Evakuasi 

Tempat-tempat pengungsian biasanya 

telah diatur oleh pemerintah daerah. 

Pengungsian perlu dilakukan jika 

kebakaran meluas akibat gempabumi. 

Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan 

dengan berjalan kaki di bawah kawalan 

petugas polisi atau instansi pemerintah. 

Bawalah barang-barang secukupnya. 
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j. Dengarkan Informasi. 

Saat gempabumi besar terjadi, 

masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk 

mencegah kepanikan, penting sekali 

setiap orang bersikap tenang dan 

bertindaklah sesuai dengan informasi 

yang benar. Anda dapat memperoleh 

informasi yang benar dari pihak 

berwenang, polisi, atau petugas PMK. 

Jangan bertindak karena informasi 

orang yang tidak jelas. 

Gambar 2.9. Simulasi Gempa dan Tsunami 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

2.3.2. Tsunami
2.3.2.1. Pengertian Tsunami 

Menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 

Tsunami adalah rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar 

dengan kecepatan hingga lebih 900 km per jam, terutama diakibatkan 

oleh gempabumi yang terjadi di dasar laut 

Gambar 2.10 Kecepatan Gelombang Tsunami 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Kecepatan gelombang tsunami bergantung pada kedalaman laut. Di 

laut dengan kedalaman 7000 m misalnya, kecepatan bisa mencapai 

942,9 km/jam. Kecepatan ini hampir sama dengan kecepatan pesawat 

jet. Namun demikian tinggi gelombangnya di tengah laut tidak lebih dari 

60 cm. Akibatnya kapal-kapal yang sedang berlayar di atasnya jarang 

merasakan adanya tsunami. 

Berbeda dengan gelombang laut biasa, tsunami memiliki panjang 

gelombang antara dua puncaknya lebih dari 100 km di laut lepas dan 

selisih waktu antara puncak-puncak gelombangnya berkisar antara 10 

menit hingga 1 jam. Saat mencapai pantai yang dangkal, teluk, atau 

muara sungai gelombang ini menurun kecepatannya, namun tinggi 

gelombangnya meningkat puluhan meter dan bersifat merusak. 

Asal istilah tsunami berasal dari bahasa Jepang Tsu artinya 

pelabuhan dan nami artinya gelombang laut. Dari kisah inilah muncul 

istilah tsunami. Awalnya tsunami berarti gelombang laut yang 

menghantam pelabuhan. 

Penyebab Terjadinya Tsunami 

Tsunami terutama disebabkan oleh gempabumi di dasar laut. 

Tsunami yang dipicu akibat tanah longsor di dasar laut, letusan 

gunungapi dasar laut, atau akibat jatuhnya meteor jarang terjadi. 

2.3.2.2. Jenis Tsunami 

Jenis tsunami berdasarkan akibatnya meliputi : 

1. Tsunami Akibat Gempabumi 

Tidak semua gempabumi mengakibatkan terbentuknya tsunami. 

Syarat terjadinya tsunami akibat gempabumi adalah : 

a. Pusat gempa terjadi di dasar laut, 

b. Kedalaman pusat gempa kurang dari 60 km, 
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Gambar 2.11 Proses terjadinya Tsunami 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

Pada tanggal 26 

Desember 2004, gempabumi 

dengan kekuatan 9 Skala 

Richter di kedalaman 30 km 

dasar laut sebelah barat daya 

Aceh membangkitkan 

gelombang tsunami dengan 

kecepatan awal sekitar 700 

km/jam. Gelombang ini 

menjalar ke segala arah dari 

pusat tsunami dan menyapu 

wilayah Aceh dan Sumatera 

Utara dengan kecepatan 

antara 15-40 km per jam dan 

tinggi gelombang 2-48 meter 

Korban jiwa mencapai 

250.000 orang lebih. Dalam 3 

jam setelah gempabumi, 

negara-negara di kawasan 

Samudera Hindia juga terkena 

tsunami. 
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2. Tsunami Akibat Letusan Gunungapi 

Tahun 1883, letusan Gunung Krakatau di 

Indonesia mengakibatkan tsunami yang 

dasyat. Ketika gelombangnya menyapu 

pantai Lampung dan Banten, kira-kira 5000 

kapal hancur dan menenggelamkan 

banyak pulau kecil. Gelombang setinggi 12 

lantai gedung ini, kira-kira 40 m, 

menghancurkan hampir 300 

perkampungan dan menewaskan. 

3. Tsunami Akibat Tanah Longsor 

Sekitar 81 juta ton es dan batuan 

jatuh ke Teluk Lituya di Alaska tahun 

1958. Longsoran ini terjadi karena 

guncangan gempabumi sebelumnya. 

Gelombang tsunami yang terbentuk 

akibat longsoran ini menjalar cepat 

sepanjang teluk. Tinggi gelombang- 

nya mencapai 350-500 m saat 

melanda lereng-lereng gunung dan 

menyapu pepohonan dan semak 

belukar. Ajaibnya, hanya dua orang 

pemancing ikan yang tewas. 

Gambar 2.12 Proses terjadinya Tsunami akibat Tanah Longsor 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

2.3.2.3. Penyelamatan Diri Saat Terjadi Tsunami 

Sebesar apapun bahaya tsunami, gelombang ini tidak datang setiap 

saat. Janganlah ancaman bencana alam ini mengurangi kenyamanan 

menikmati pantai dan lautan. 
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Namun jika berada di sekitar pantai terasa ada guncangan 

gempabumi, air laut dekat pantai surut secara tiba-tiba sehingga dasar 

laut terlihat, segeralah lari menuju ke tempat yang tinggi (perbukitan 

atau bangunan tinggi) sambil memberitahukan teman-teman yang lain. 

Jika sedang berada di dalam perahu atau kapal di tengah laut serta 

mendengar berita dari pantai telah terjadi tsunami, jangan mendekat ke 

pantai, arahkan perahu ke laut. 

Jika gelombang pertama telah datang dan surut kembali, jangan 

segera turun ke daerah yang rendah. Biasanya gelombang berikutnya 

akan menerjang. 

Batu-batu pemecah gelombang. 

Selain batu-batu buatan, kita bisa 

memanfaatkan hutan bakau. 

Pembuatan bangunan tempat 

menyelamatkan diri. 

Pembangunan dinding penahan laju 

tsunami. Diperlukan kerjasama 

dengan ahli sipil untuk mengukur 

kekuatannya. Efek sampingnya, jika 

tidak kuat, dinding akan roboh 

terbawa arus dan lebih 

membahayakan masyarakat. 
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Pembangunan rumah dengan tiang-

tiang kokoh diatas batas tinggi 

gelombang tsunami. 

Gambar 2.13 Penanggulangan Bencana Tsunami 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

Hal yang perlu dilakukan saat tsunami datang 

� Bergeraklah segera sesuai dengan jalur evakuasi tsunami. Jika 

kamu tidak mengetahui jalur evakuasi, bergeraklah ke tempat yang 

tinggi. Ketinggian air genangan akibat gelombang tsunami, bisa 

mencapai 24 meter. 

� Peringatkan semua orang, ajaklah keluarga dan orang-orang 

disekitarmu ikut menyelamatkan diri. 

� Jika gelombang tsunami menghanyutkanmu, carilah benda-benda 

terapung yang dapat dijadikan rakit, misalnya batang pohon 

berpeganglah erat-erat pada benda itu. Usahakan tidak meminum 

air laut dan tetaplah dipermukaan air untuk dapat bernafas. 

2.3.3. Gunung Meletus 
2.3.3.1. Pengertian Gunung Meletus 

Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang 

dikenal dengan istilah “erupsi”. Hampir semua kegiatan gunung api 

berkaitan dengan zona kegempaan aktif yang berhubungan dengan 

batas lempeng. Pada batas lempeng terjadi perubahan tekanan dan 

suhu yang sangat tinggi, sekitar 1.0000C sehingga mampu melelehkan 

material sekitarnya membentuk cairan pijar (magma). Magma akan 

mengintrusi batuan atau tanah disekitarnya melalui rekahan-rekahan 

mendekati permukaan bumi. Cairan magma yang keluar dari dalam 

bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan dapat mencapai 700-

1.2000C. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat 
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menyembur sampai radius 18 km atau lebih, sedangkan lavanya dapat 

membanjiri sampai radius 90 km (Hartuti, 2009). 

Gempa bumi merupakan getaran (goncangan) yang terjadi karena 

pergerakan (bergesernya) lapisan batu bumi yang berasal dari dasar 

atau bawah permukaan bumi dan juga bisa dikarenakan adanya letusan 

gunung berapi. Jadi berdasarkan penyebabnya, gempa bumi ada 2 jenis 

yaitu gempa bumi tektonik dan gempa bumi vulkanik (letusan gunung 

berapi). Proses terjadinya gempa bumi vulkanik atau letusan gunung 

berapi, berawal dari magma yang mengalami tekanan dan menjadi lebih 

renggang dibanding lapisan di bawah kerak sehingga secara bertahap 

magma bergerak naik, seringkali mencapai celah atau retakan yang 

terdapat pada kerak. Banyak gas dihasilkan dan pada akhirnya tekanan 

yang terbentuk sedemikan besar sehingga menyebabkan suatu letusan 

ke permukaan (gempa). Pada tahapan ini, gunung berapi 

menyemburkan bermacam gas, debu, dan pecahan batuan. Lava yang 

mengalir dari suatu celah di daerah yang datar akan membentuk plateau 

lava. Lava yang menumpuk di sekitar mulut (lubang) membentuk 

gunung dengan bentuk kerucut seperti umumnya. 

Kategori bahaya letusan gunung api terdiri atas bahaya primer dan 

bahaya sekunder. Bahaya Primer adalah bahaya yang langsung 

menimpa penduduk ketika letusan berlangsung. Misalnya, awan panas, 

udara panas (surger) sebagai akibat samping awan panas, dan lontaran 

material berukuran blok (bom) hingga kerikil. Sedangkan bahaya 

sekunder terjadi secara tidak langsung dan umumnya berlangsung pada 

purna letusan, misalnya lahar, kerusakan lahan pertanian/perkebunan 

atau rumah.

2.3.3.2. Simulasi Gunung Meletus 

Hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum hujan abu gunungapi.  

Untuk menghindari bahaya hujan abu gunungapi, masyarakat diminta 

untuk tetap berada di dalam rumah selama beberapa jam bahkan 
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beberapa hari. Untuk itu, beberapa hal yang harus dipersiapkan 

sebelum hujan abu, antara lain: 

� Masker dan kacamata pelindung (lihat dokumen IVHNN “Masker 

terrekomendasi” www.ivhhn.org

� Air minum yang cukup, paling tidak untuk 72 jam (3-4 liter per orang 

per hari) 

� Makanan yang tidak mudah rusak, paling tidak untuk 72 jam, baik 

untuk keluarga maupun hewan peliharaan 

� Plastik penutup untuk melindungi peralatan elektronik 

� Radio beserta beberapa batare cadangan 

� Lampu emergency, senter dan beberapa batere cadangan 

� Selimut (untuk daerah dingin) 

� Stok obat-obatan yang cukup 

� Kotak P3K 

� Peralatan untuk membersihkan abu/debu, misal: sapu, penghisap 

debu (vacuum cleaner), sekop 

� Uang cash 

� Peralatan untuk mobil (car tool kit) 

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk persiapan : 

� Tutup pintu dan jendela. 

� Tempatkan handuk atau kain basah di ventilasi rumah (lubang-

lubang dekat jendela, pintu). 

� Lindungi peralatan elektronik, misal dengan menutupi dengan 

plastik, dan jangan dibuka sampai seluruh ruangan selesai 

dibersihkan. 

� Putus pipa dan talang pembuangan air untuk mencegah abu 

menyumbat pipa dan biarkan air dan abu tersebar di sepanjang 

tanah. 

� Jika Anda menggunakan sistem untuk mengumpulkan air hujan 

sebagai sumber air Anda, segera putuskan sambungan tangki 

sebelum jatuh abu. 
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� Jika Anda penderita penyakit pernapasan (bronkitis, asma, ISPA) 

tetaplah berada di dalam ruangan untuk menghindari abu. 

� Persiapkan air dan makanan yang bersih dan mencukupi untuk 

hewan peliharaan dan hewan ternak Anda. 

� Jika Anda memiliki anak, ajari mereka tentang rencana darurat di 

sekolah maupun di rumah serta persiapkan mainan dan aktivitas 

yang mungkin dilakukan di dalam ruangan 

Hal yang harus dilakukan saat terjadi hujan abu gunung api. 

� Jangan panik, tetaplah tenang 

� Tetap berada di dalam ruangan 

� Jika berada di luar ruangan, carilah tempat perlindungan, misal 

gedung maupun mobil 

� Gunakanlah masker, sapu tangan atau pakaian Anda untuk 

menutup mulut dan hidung 

� Jika peringatan akan abu gunungapi disiarkan sebelum hujan abu, 

pulanglah ke rumah Anda 

� Jika hujan abu terjadi ketika Anda sedang di luar rumah (kantor 

maupun bepergian), tetaplah untuk berada di dalam ruangan 

sampai hujan abu reda. 

� Prioritaskan penggunaan telepon Anda untuk telepon gawat darurat 

� Selalu pantau radio lokal untuk informasi tentang aktivitas 

gunungapi. 

� Jangan gunakan lensa kontak karena akan mengakibatkan 

kerusakan kornea. 

� Jika terdapat abu di dalam air, biarkanlah mengendap terlebih 

dahulu. Gunakan air yang bersih dan tidak keruh. Jika ada banyak 

abu di tendon air, jangan gunakan air dalam tandon tersebut untuk 

mesin cuci maupun mesin cuci piring. Air terkontaminasi abu 

gunungapi dapat menyebabkan risiko kesehatan. 

Membersihkan abu gunungapi di luar ruangan, yang harus dilakukan : 
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� Pakailah masker sebelum membersihkan, “recommended masks”, 

www.ivhhn.org. Jika Anda tidak memiliki masker, gunakan kain 

yang dibasahi. Di lingkungan yang kering, gunakan pelindung mata 

(kacamata) selama pembersihan. 

� Basahi abu dengan mencipratkan air. Hal ini akan memudahkan 

dalam pembersihan dan mencegah angin menerbangkan abu. 

� Gunakan sekop untuk membersihkan sebagian besar endapan abu 

tebal (lebih dari 1 cm). Gunakan sapu untuk membersihkan abu 

dalam jumlah yang lebih sedikit. 

� Buanglah abu di kantong plastik yang cukup kuat untuk 

menampung abu atau langsung ke truk jika ada. 

� Berhubung hampir seluruh atap rumah/bangunan tidak akan kuat 

menyangga abu basah dengan ketebalan 10 cm, maka jagalah dan 

bersihkanlah atap bangunan dari tumpukan abu yang tebal. 

� Abu gunungapi sangatlah licin. Harap berhati-hati jika Anda 

memanjat atap bangunan. 

� Talang dan saluran air akan dengan cepat tersumbat jika ada abu 

gunungapi, maka bersihkan. 

� Potonglah rumput hanya setelah hujan atau gerimis, kemudian 

masukkan ke dalam kantong sampah. 

� Carilah informasi tentang pembuangan limbah abu gunungapi ke 

instansi terkait. Sebaiknya sampah abu gunungapi dibedakan 

dengan sampah normal untuk memudahkan pembuangan akhir 

sampah. Pencampuran sampah normal dan sampah abu gunungapi 

dapat menyebabkan kerusakan truk pengangkut sampah. 

� Lembabkan abu di halaman dan jalan-jalan untuk mengurangi 

suspensi abu. Namun, perlu diingat bahwa pemberian air jangan 

terlalu banyak. Hematlah air bersih. Koordinasikan penggunaan air 

dengan instansi terkait untuk pembersihan abu. 

� Bukalah pakaian yang telah dipakai di luar ruangan sebelum 

memasuki rumah/bangunan. 

Yang tidak boleh dilakukan saat membersihkan abu gunung api : 
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� Abu jangan diberi air terlalu banyak karena akan membentuk massa 

yang keras sehingga akan lebih sulit untuk dibersihkan. Di atas 

atap, abu yang bercampur air ini akan memberi beban lebih berat, 

sehingga dapat menyebabkan runtuhnya atap. 

� Jangan membuang abu di taman atau di pinggir jalan.

� Jangan mengalirkan abu ke talang, saluran air. Hal ini akan 

menyumbat saluran tersebut. 

� Jangan berkendara di jalanan yang dipenuhi dengan abu, jika 

memang tidak diperlukan. Perlu diketahui bahwa abu gunungapi 

dapat merusak kendaraan bermotor. 

Yang harus dilakukan saat membersihkan abu gunung api, di dalam 

ruangan : 

� Bersihkanlah rumah Anda ketika area di luar rumah Anda sudah 

dibersihkan. Diperlukan koordinasi yang baik antara instansi terkait 

dengan masyarakat. 

� Jangan lupa memakai masker sebelum membersihkan abu. Jika 

Anda tidak punya masker, gunakan kain yang telah dibasahi. 

� Pastikan ventilasi yang baik dengan membuka semua pintu dan 

jendela sebelum Anda mulai membersihkan. 

� Hanya gunakan satu pintu masuk untuk menghindari kontaminasi 

abu pada area yang sudah dibersihkan. 

� Gunakan metode pembersihan efektif, seperti mencuci dengan air 

dan deterjen. Teknik pembersihan dengan menggunakan kain 

lembab dan penyedot debu (vacuum cleaner) sangat dianjurkan. 

Setelah disedot, karpet dan beberapa kain rumah tangga (tirai, dst.) 

dapat dibersihkan dengan mencucinya menggunakan deterjen. 

Hindari menggosok berlebihan, karena partikel abu tajam dapat 

memotong serat tekstil. 

� Kaca, porselen, enamel dan permukaan akrilik dapat tergores jika 

dihapus terlalu keras. Gunakan kain maupun spons yang telah 

dibasahi menggunakan air dan deterjen untuk menghilangkan abu 

dengan cara dioleskan, jangan ditekan. 
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� Menggosok abu pada permukaan kayu yang dipelitur (mengkilap) 

akan membuatnya pudar dan suram. Teknik yang lebih efisien ialah 

dengan menyedot debu terlebih dahulu, baru kemudian dihapus 

dengan kain bsah. 

� Kain yang terkena abu harus dibilas dibawah air yang mengalir dan 

dicuci secara hati-hati. 

� Mencuci pakaian kotor karena abu akan membutuhkan banyak 

sekali deterjen. Oleh karena itu, cucilah pakaian dalam kuantitas 

kecil namun gunakan air yang cukup, agar kotoran dapat hilang. 

Bersihkanlah terlebih dahulu pakaian dari abu yang menempel. 

Yang tidak boleh dilakukan saat membersihkan abu gunung api di dalam 

ruangan : 

� Jangan gunakan sikat penyapu lantai untuk membersihkan debu, 

karena partikel debu dapat melayang lagi ke udara. 

� Jangan membersihkan dengan meniup dengan kompresi udara 

karena akan membuat abu melayang lagi ke udara. 

� Jangan gunakan fan atau pengering pakaian listrik yang mungkin 

membuat abu melayang lagi ke udara 

. 
2.3.4. Tanah Longsor 
2.3.4.1. Pengertian Tanah Longsor 

Longsoran (slides) merupakan gerakan material pembentuk lereng 

yang diakibatkan oleh terjadinya kegagalan geser, di sepanjang satu 

atau lebih bidang longsor. Massa tanah yang bergerak bisa menyatu 

atau terpecah-pecah. Perpindahan material total sebelum longsoran 

bergantung pada besarnya regangan untuk mencapai kuat geser 

puncaknya dan pada tebal zona longsornya (Hardiyatmo, 2006). 

Menurut Kementrian ESDM (2008), jenis tanah longsor dibedakan 

atas 6 jenis, yaitu longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, 

runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis 

longsoran translasi dan rotasi paling banyak terjadi di Indonesia. 
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Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa 

manusia adalah aliran bahan rombakan. Berikut ini akan dijelaskan 

jenis-jenis longsoran tersebut yaitu:

a. Longsoran Translasi 

Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan 

pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. 

Menurut Hardiyatmo (2006), longsoran translasi merupakan 

gerakan di sepanjang diskontinuitas atau bidang lemah yang secara 

pendekatan sejajar dengan permukaan lereng, sehingga gerakan 

tanah secara translasi. Dalam tanah lempung, translasi terjadi di 

sepanjang lapisan tipis pasir atau lanau, khususnya bila bidang 

lemah tersebut sejajar dengan lereng yang ada. Longsoran translasi 

lempung yang mengandung lapisan pasir atau lanau, dapat 

disebabkan oleh tekanan air pori yang tinggi dalam pasir atau lanau 

tersebut (Gambar 1a).

b. Longsoran Rotasi 

Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan 

pada bidang gelincir berbentuk cekung (Gambar 1b). Menurut 

Hardiyatmo (2006), longsoran rotasi mempunyai bidang longsor 

melengkung ke atas, dan sering terjadi pada massa tanah yang 

bergerak dalam satu kesatuan. Longsoran rotasi murni (slump)

terjadi pada material yang relatif homogen seperti timbunan buatan 

(tanggul).

c. Pergerakan Balok 

Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada 

bidang gelincir berbentuk rata (Gambar 1c). Longsoran ini disebut 

juga longsoran translasi blok batu. Menurut Hardiyatmo (2006), 

longsoran blok translasi terjadi pada material keras (batu) di 

sepanjang kekar (joint), bidang dasar (bedding plane) atau patahan 

(faults) yang posisinya miring tajam. Longsoran ini banyak terjadi 
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pada lapisan batuan, dengan bidang longsor yang bisa diprediksi 

sebelumnya. Longsoran semacam ini sering dipicu oleh penggalian 

lereng bagian bawah, dan terjadi jika kemiringan lereng melampaui 

sudut gesek dalam (φ) massa batuan di sepanjang bidang longsor. 

Sudut gesek dalam yang bertambah dengan kekasaran bidang 

dasar terjadinya longsor, nilainya dapat berkurang oleh akibat 

perubahan iklim akibat pelapukan.

d. Runtuhan Batu 

Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau material 

lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas (Gambar 1d). 

Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga meng-gantung 

terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat 

menyebabkan kerusakan yang parah.

Gambar 2.14. Jenis-jenis Longsoran 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

e. Rayapan Tanah 

Rayapan tanah adalah jenis tanah longsor yang bergerak lambat 

(Gambar 2a). Jenis tanahnya berupa butiran kasar dan halus. Jenis 

tanah longsor ini 44ias44r tidak dapat dikenali. Setelah waktu yang 
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cukup lama longsor jenis rayapan ini 45ias menyebabkan tiang-

tiang telepon, pohon, atau rumah miring ke bawah.

f. Aliran Bahan Rombakan 

Jenis tanah longsor ini terjadi ketika massa tanah bergerak didorong 

oleh air (Gambar 2b). Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan 

lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakannya 

terjadi di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter 

jauhnya. Di beberapa tempat 45ias sampai ribuan meter seperti di 

daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Aliran tanah ini dapat 

menelan korban cukup banyak.

Gambar 2.15 Jenis-jenis Longsoran 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

Penyebab Longsoran 

Banyak faktor semacam kondisi-kondisi geologi dan hidrologi, topografi, 

iklim, dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi stabilitas lereng yang 

mengakibatkan terjadinya longsoran. Longsoran jarana terjadi oleh satu 

sebab saja. Kementrian ESDM (2008) menjelaskan penyebab terjadinya 

longsor yaitu antara lain:

a. Lerengan Terjal 

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. 

Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, 

air laut, dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan 
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longsor adalah 1800 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang 

longsorannya mendatar.

b. Tanah yang Kurang Padat dan Tebal 

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah 

liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dan sudut lereng lebih dari 

220. Tanah jenis ini memiliki potensi untuk terjadinya tanah longsor 

terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat rentan 

terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan 

pecah ketika hawa terlalu panas.

c. Batuan yang Kurang Kuat 

Batuan endapan gunung api dan batuan sedimen berukuran pasir 

dan campuran antara kerikil, pasir, dan lempung umumnya kurang 

kuat. Batuan tersebut akan mudah menjadi tanah bila mengalami 

proses pelapukan dan umumnya rentan terhadap tanah longsor bila 

terdapat pada lereng yang terjal.

d. Jenis Tata Lahan 

Tanah longsor banyak terjadi di daerah tata lahan persawahan, 

perladangan, dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada 

lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah 

dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga 

mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan 

penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus 

bidang longsoran yang dalam dan umumnya terjadi di daerah 

longsoran lama.
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Gambar 2.16 Penyebab Kelongsoran 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

e. Getaran 

Getaran yang terjadi biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, 

ledakan, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Akibat 

yang ditimbulkannya adalah tanah, badan jalan, lantai, dan dinding 

rumah menjadi retak.

f. Adanya Material Timbunan pada Tebing 

Untuk mengembangkan dan memperluas lahan pemukiman, 

umumnya dilakukan pemotongan tebing dan penimbunan lembah. 

Tanah timbunan pada lembah tersebut belum terpadatkan 

sempurna seperti tanah asli yang berada di bawahnya. Sehingga 

apabila hujan akan terjadi penurunan tanah yang kemudian diikuti 

dengan retakan tanah. Hal ini ditunjukkan seperti pada Gambar 4.

        

Gambar 2.17 Penyebab Kelongsoran 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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g. Susut Muka Air Danau atau Bendungan 

Akibat susutnya muka air yang cepat di danau, maka gaya penahan 

lereng menjadi hilang, dengan sudut kemiringan waduk 2200 

mudah terjadi longsoran dan penurunan tanah yang biasanya diikuti 

oleh retakan.

h. Adanya Bidang Diskontinuitas (Bidang Tidak Sinambung) 

Bidang tidak sinambung ini memiliki ciri :

� Bidang perlapisan batuan.

� Bidang kontak antara tanah penutup dengan batuan dasar.

� Bidang kontak antara batuan yang retak-retak dengan batuan 

yang kuat.

� Bidang kontak antara batuan yang dapat melewatkan air 

dengan batuan yang tidak melewatkan air (kedap air)

� Bidang kontak antara tanah yang lembek dengan tanah yang 

padat. 

Bidang-bidang tersebut merupakan bidang lemah dan dapat 

berfungsi sebagai bidang luncuran tanah longsor.

i. Penggundulan Hutan 

Tanah longsor umumnya banyak terjadi di daerah yang relatif 

gundul dimana pengikatan air tanah sangat kurang.

j. Daerah Pembuangan Sampah 

Penggunaan lapisan tanah yang rendah untuk pembuangan 

sampah dalam jumlah banyak dapat mengakibatkan tanah longsor 

apalagi ditambah dengan guyuran hujan, seperti yang terjadi di 

Tempat Pembuangan Akhir Sampah Leuwigajah di Cimahi. 

Bencana ini menyebabkan sekitar 120 orang lebih meninggal. 
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Hal yang harus dilakukan saat longsor terjadi 

Segeralah bergerak ke tempat yang aman dari jalur longsoran, bila 

memungkinkan bantu orang lain yang lemah seperti orang sakit, balita 

dan lansia. 

Bertahanlah sampai situasi benar-benar aman di tempat yang 

terlindung. Hubungi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan 

bencana, misalnya: PMI, BASARNAS, BPBD, Polisi, dll. 

Setelah longsor terjadi hal yang harus dilakukan : 

Tetaplah bertahan di daerah yang aman. Ikuti himbauan pemerintah 

atau petugas untuk bertahan di tempat yang aman. Jangan kembali ke 

rumah jika keadaan rumah belum ditetapkan aman. 

Jika mampu bantulah keluarga dan orang-orang yang lemah seperti 

manula, orang cacat, dan anak-anak. Mintalah petugas untuk 

menemukan keluarga atau orang yang kamu kenal yang belum 

ditemukan. Longsoran bisa jadi membuat mereka terjebak atau terluka 

sehingga tidak dapat bergerak ke tempat yang aman. 

Bencana longsor kadang-kadang bisa mengubur seluruh desa. 

Pemerintah dan masyarakat biasanya merelokasi desa tersebut.

2.3.5. Angin Badai

Angin Badai adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 

angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis 

diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang 

sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh 

perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang 

yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius 

ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem 

dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam.



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page 50 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

Gambar 2.18 Proses terjadinya Gelombang Badai 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

Angin topan mengaduk laut dibawahnya dan menyebabkan 

gelombang besar yang sangat kuat. Di pusat badai, mata angin ribut 

yang bertekanan rendah membentuk kubah air yang cukup tinggi. Ketika 

seluruh badai itu bergerak ke daratan, ia mendorong gelombang badai 

yang besar di depannya. Akhirnya gelombang itu menyebabkan banjir 

didaratan. 

Angin putting beliung terjadi karena adanya perbedaan tekanan 

udara yang sangat ekstrim, biasanya terjadi pada musim hujan, 

sehingga terbentuk angin disertai putaran yang kencang dan berpotensi 

menimbulkan kerusakan. Putaran angin yang kencang tersebut 

berbentuk melingkar dengan radius antara 5 hingga 10 m dan 

kecepatan mencapai 20 hingga 30 knot. Angin putting beliung yang 

masuk kategori tornado lemah mempunyai ciri bisa menyebabkan 

kematian kurang dari 5%, memiliki tenggang waktu 1 sampai dengan 10 

menit dengan kecepatan angin kurang dari 110 mph.  

Tanda-tanda terjadi angin ribut : 

� Terlihat gumpalan awan gelap, besar dan tinggi 

� Petir dan guruh terlihat dari jauh 

� Terdengar suara gemuruh dari kejauhan 
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Gambar 2.19 Tanda-tanda terjadi Angin Ribut 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

Ketika angin badai terbentuk, uap air terangkat dari lautan dan 

membentuk dinding awan yang tebal. Angin kencang yang 

berputardisekitar daerah yang tenang, bersih dari awan, dan bertekanan 

rendah, disebut mata angin topan. 

Yang harus dilakukan pada saat terjadi angin badai bila di dalam 
rumah:

� Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah, agar tidak terbawa 

angin. 

� Tutup Jendela dan pintu lalu kunci. 

� Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. 

� Cari informasi pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi 

terbaru, dan petunjuk-petunjuk lain. 

Yang harus diakukan pada saat terjadi angin badai bila di luar 
rumah: 

� Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh 

� Jika terasa petir akan menyambar, segera membungkuk, duduk dan 

peluk lutut ke dada 

� Jangan tiarap di atas tanah 
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� Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrk, papan reklame, dan 

sebagainya. 

Yang harus dilakukan setelah terjadi angin ribut : 

� Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cidera. 

� Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. 

� Laporkan segera kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang 

berhubungan dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya 

� Jika dalam perjalanan, teruskan kembali dengan hati-hati 

2.3.6. Banjir

Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat 

meluapnya air yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah 

dan menimbulkan kerugian fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 

2009). Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya 

tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. 

Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling 

banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi (IDEP, 

2007).

Kategori Banjir terbagi berdasarkan lokasi sumber aliran 

permukaannya dan berdasarkan mekanisme terjadinya banjir : 

a. Berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya, terdiri dari : 

� Banjir kiriman (banjir bandang) yaitu banjir yang diakibatkan 

oleh tingginya curah hujan didaerah hulu sungai. 

� Banjir lokal yaitu banjir yang terjadi karena volume hujan 

setempat yang melebihi kapasitas pembuangan disuatu 

wilayah. 

b. Berdasarkan mekanisme terjadinya banjir yaitu :

� Regular flood yaitu banjir yang diakibatkan oleh hujan.
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� Irregular flood yaitu banjir yang diakibatkan oleh selain hujan, 

seperti tsunami, gelombang pasang, dan hancurnya 

bendungan.

Penyebab Banjir, antara lain : 

a. Hujan, dimana dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya 

hujan selama berhari-hari.

b. Erosi tanah, dimana menyisakan batuan yang menyebabkan air

hujan mengalir deras diatas permukaan tanah tanpa terjadi 

resapan.

c. Buruknya penanganan sampah yaitu menyumbatnya saluran-

saluran air sehingga tubuh air meluap dan membanjiri daerah 

sekitarnya.

d. Pembangunan tempat pemukiman dimana tanah kosong diubah 

menjadi jalan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya 

serap air hujan. Pembangunan tempat pemukiman bisa 

menyebabkan meningkatnya risiko banjir sampai 6 kali lipat 

dibandingkan tanah terbuka yang biasanya mempunyai daya serap 

tinggi.

e. Bendungan dan saluran air yang rusak dimana menyebabkan banjir 

terutama pada saat hujan deras yang panjang.

f. Keadaan tanah dan tanaman dimana tanah yang ditumbuhi banyak 

tanaman mempunyai daya serap air yang besar.

g. Didaerah bebatuan dimana daya serap air sangat kurang sehingga 

bisa menyebabkan banjir kiriman atau banjir bandang (IDEP, 2007) 

Dampak Banjir, banjir akan terjadi gangguan-gangguan pada beberapa 

aspek berikut : 

a. Aspek penduduk, antara lain berupa korban jiwa/meninggal, hanyut, 

tenggelam, luka-luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya 

penyakit seperti penyakit kulit, demam berdarah, malaria, influenza, 

gangguan pencernaan dan penduduk terisolasi.
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b. Aspek pemerintahan, antara lain berupa kerusakan atau hilangnya 

dokumen, arsip, peralatan, perlengkapan kantor dan terganggunya 

jalannya pemerintahan.

c. Aspek ekonomi, antara lain berupa hilangnya mata pencaharian, 

tidak berfungsinya pasar tradisional, kerusakan atau hilangnya harta 

benda, ternak dan terganggunya perekonomian masyarakat.

d. Aspek sarana/prasarana, antara lain berupa kerusakan rumah 

penduduk, jembatan, jalan, bangunan gedung perkantoran, fasilitas 

sosial dan fasilitas umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan 

komunikasi.

e. Aspek lingkungan, antara lain berupa kerusakan ekosistem, objek 

wisata, persawahan/lahan pertanian, sumber air bersih dan 

kerusakan tanggul/jaringan irigasi (Mistra, 2007; Rahayu dkk, 2009). 

Mengurangi dampak banjir, antara lain : 

a. Penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi 

lahan. 

b. Pembangunan sistem pemantauan dan peringatan dini pada bagian 

sungai yang sering menimbulkan banjir. 

c. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta 

daerah banjir. 

d. Tidak membuang sampah ke dalam sungai. Mengadakan program 

pengerukan sungai. 

e. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari 

permukaan laut. 

f. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan 

serta mengurangi aktifitas di bagian sungai rawan banjir. 

Yang harus dilakukan saat banjir, antara lain : 

a. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk 

mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena bencana. 

b. Mengungsi ke daerah aman sedini mungkin saat genangan air 

masih memungkinkan untuk diseberangi. 
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c. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus 

banjir. 

d. Segera mengamankan barang-barang berharga ketempat yang 

lebih tinggi. 

e. Jika air terus meninggi hubungi instansi yang terkait dengan 

penanggulangan  bencana seperti Kantor Kepala Desa, Lurah 

ataupun Camat. 

Yang harus dilakukan setelah banjir, antara lain : 

a. Secepatnya membersihkan rumah, dimana lantai pada umumnya 

tertutup lumpur dan gunakan antiseptik untuk membunuh kuman 

penyakit. 

b. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya 

penyakit diare yang sering berjangkit setelah kejadian banjir. 

Cegah banjir dengan, antara lain : 

a. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar 

b. Tanam pohon di sepanjang aliran sungai 

c. Bersihkan saluran air seara berkala 

2.3.7. Kebakaran

Kebakaran adalah api yang tidak dapat dikendalikan. Api 

menjadi berbahaya kita manusia tidak dapat mengendalikannya. 

Kebakaran dapat disebabkan oleh faktor alam dan juga kecerobohan 

manusia. Faktor alam meliputi, api yang bersumber dari petir yang rata-

rata menyambar bumi 100.000 kali perhari. Tetapi kebakaran lebih 

banyak disebabkan oleh kecerobohan manusia, seperti pembakaran 

hutan, membuang putung rokok sembarangan, kompor yang meledak, 

korsleting atau hubungan pendek listrik dll. 

Jenis Kebakaran, dibagi menjadi 4 (empat) kelas sebagai berikut : 
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� Kebakaran Kelas A, yaitu kebakaran yang disebabkan benda-benda 

padat, misalnya kayu, plastik, kertas, kain dll. 

� Kebakaran Kelas B, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh benda-

benda yang mudah terbakar, biasanya berbentuk cairan seperti 

minyak tanah, bensin, solar, alkohol dll. 

� Kebakaran Kelas C, yaitu kebakaran yang disebabkan oleh listrik 

dan bahan kimia kering. 

� Kebakaran Kelas D, yaitu kebakaran yang melibatkan bahan bakar 

logam, seperti titanium, sodium, magnesium, potasium dll. 

Bertindak tepat saat kebakaran, 

� Pahami bangunan dimanapun 

kamu berada. Ingat-ingat dimana 

jalan keluar atau pintu darurat. 

Perhatikan juga letak alat 

pemadam api ringan (APAR) 

atau tombol alarm kebakaran. 

� Jika kamu medengar tanda 

bahaya kebakaran seperti asap 

dan bunyi alarm, jangan panik 

dan tetap tenang. Hubungi 

segera petugas penyelamat 

untuk mendapat pertolongan. 

� Jika kamu terjebak di dalam 

ruangan, tutup celah pintu 

dengan kain atau handuk basah. 

� Merangkaklah di bawah asap, 

bernafaslah pendek-pendek 
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� Mintalah pertolongan, 

beritahukanlah dimana posisi 

kamu berada, cobalah menarik 

perhatian regu penyelamat 

misalnya dengan mengibaskan 

kain. 

Gambar 2.20 Simulasi Bencana Kebakaran 
Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 

Kesiapsiagaan Kebakaran

� Pastikan mematikan kompor dan alat-alat listrik setelah selesai 

digunakan. 

� Jangan biarkan kabel alat-alat listrik tetap tersambung jika tidak 

digunakan. 

� Periksa secara teratur jika ada kabel yang terkelupas. 

� Sebelum tidur atau meninggalkan rumah, pastikan tidak ada kompor 

atau alat-alat listrik yang tidak perlu menyala. 

� Jika menggunakan kompor minyak, jangan mengisinya terlalu 

penuh dan jangan biarkan minyak berceceran. 

� Jangan meletakkan kompor terlalu dekat ke dinding rumah. 

� Simpanlah bahan-bahan yang mudah terbakar dengan aman. 

Jangan didekat kompor atau sumber api lainnya. 

� Jika menggunakan kompor gas, letakan kompor gas di ruangan 

yang ventilasinya bagus, sehingga terjadi pertukaran udara. 

� Jangan memasang stop kontak bertumpuk-tumpuk, kabel yang 

panas dapat meleleh dan menimbulkan percikan api. 

� Jangan membakar sampah ditengah terik matahari atau pada 

saatangin bertiup kencang. 
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2.4. Dasar Perencanaan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana 

Dasar Perencanaan Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana ini 

berdasar pada kegiatan simulasi yang pernah dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY). Kegitan simulasi yang pernah dilaksanakan oleh BPBD meliputi : 

Gempa, Tsunami, Gunung Meletus, Kebakaran dan Banjir. 

Kegiatan Simulasi Gempa Bumi di bagi menjadi dua sesi yaitu gladi posko 

dan gladi lapang. Kegiatan pada gladi posko meliputi : 

Gambar 2. 21. Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kab. Bantul 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Gambar 2. 22. Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Prov. DIY 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Gambar 2. 23. Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kab. Gunung Kidul 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Gambar 2. 24. Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kota Yogyakarta 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Gambar 2. 25. Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kab. Kulonprogo 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Gambar 2. 26. Kegiatan Simulasi Gladi Posko pada Kab. Sleman 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Berikut dokumentasi kegiatan simulasi gempa bumi gladi lapangan : 

Gambar 2. 27. Kegiatan Pembukaan pada Simulasi Gladi Lapangan DIY 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Gambar 2. 28. Kegiatan Simulasi Gladi Lapangan pada Prov. DIY 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Gambar 2. 29. Kegiatan Simulasi Gladi Lapangan pada Prov. DIY 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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Gambar 2. 30. Kegiatan Simulasi Gladi Lapangan pada Prov. DIY 

Sumber : BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jogja, 2014 
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2.5. Tinjauan Arsitektur Perilaku
2.5.1. Pengertian Arsitektur Perilaku 

Arsitektur merupakan seni dan ilmu dalam merancang yang 

senantiasa memperhatikan tiga hal dalam perancangannya yaitu fungsi, 

estetika, dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang

semakin kompleks maka perilaku manusia semakin diperhitungkan 

dalam proses perancangan yang sering disebut sebagai pengkajian 

lingkungan perilaku dalam arsitektur. 

Kata perilaku menunjukan manusia dalam aksinya, berkaitan 

dengan aktivitas manusia secara fisik, berupa interaksi manusia dengan 

sesamanya ataupun dengan  lingkungan fisiknya (Tandal dan Egam, 

2011).   

Teori behaviorisme hanya menganalisa perilaku yang tampak , 

dapat diukur, dilukiskan, dan diramalkan. Teori kaum behavoris lebih 

dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia 

adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku manusia 

sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mempersoalkan 

apakah manusia itu baik atau jelek, rasional atau emosional; 

behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya 

dikendalian oleh faktor-faktor lingkungan. Dalam arti teori belajar yang 

lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Memandang individu 

sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. 

Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus ini, maka perilaku 

manusia  dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :  

� Perilaku tertutup, adalah respon seseorang terhadap stimulus 

dalam bentuk terselubung atau tertutup (covert). Respon atau reaksi 

terhadap stimulus ini masih terbatas pada perhatian, persepsi, 

pengetahuan / kesadaran, dan sikap yang terjadi belum bisa diamati 

secara jelas oleh orang lain.  
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� Perilaku terbuka, adalah respon seseorang terhadap stimulus 

dalam bentuk tindakan nyata atau terbuka. Respon terhadap 

terhadap stimulus tersebut sudah jelas dalam bentuk tindakan atau 

praktek. 

Manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah lepas dari lingkungan 

yang membentuk diri mereka. Diantara sosial dan arsitektur dimana 

bangunan yang didesain manusia, secara sadar atau tidak sadar, 

mempengaruhi pola perilaku manusia yang hidup didalam arsitektur dan 

lingkungannya tersebut. Sebuah arsitektur dibangun untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Dan sebaliknya, dari arsitektur itulah muncul 

kebutuhan manusia yang baru kembali (Tandal dan Egam, 2011). 

Arsitektur Membentuk Perilaku Manusia

Manusia membangun bangunan demi pemenuhan kebutuhan 

pengguna, yang kemudian bangunan itu membentuk perilaku pengguna 

yang hidup dalam bangunan tersebut dan mulai membatasi manusia 

untuk bergerak, berperilaku, dan cara manusia dalam menjalani 

kehidupan sosialnya. Hal ini menyangkut kestabilan antara arsitektur 

dan sosial dimana keduanya hidup berdampingan dalam keselarasan 

lingkungan. 

Skema ini menjelaskan mengenai “Arsitektur membentuk Perilaku 

Manusia”, dimana hanya terjadi hubungan satu arah yaitu desain 

arsitektur yang dibangun mempengaruhi perilaku manusia sehingga 

membentuk perilaku manusia dari desain arsitektur tersebut. 

Perilaku Manusia membentuk Arsitektur

Setelah perilaku manusia terbentuk akibat arsitektur yang telah 

dibuat, manusia kembali membentuk arsitektur yang telah dibangun atas 

dasar perilaku yang telah terbentuk, dan seterusnya.   

Desain Arsitektur Perilaku Manusia 
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Pada skema ini dijelaskan mengenai “Perilaku Manusia membentuk 

Arsitektur” dimana desain arsitektur yang telah terbentuk mempengaruhi 

perilaku manusia sebagai pengguna yang kemudian manusia mengkaji 

kembali desain arsitektur tersebut sehingga perilaku manusia 

membentuk kembali desain arsitektur yang baru.   

Pembahasan Ruang 

Ruang merupakan salah satu komponen arsitektur terpenting dalam 

pembahasan studi hubungan arsitektur lingkungan dan perilaku 

dikarenakan fungsinya adalah sebagai wadah untuk menampung 

aktivitas manusia. Konsep mengenai ruang dari masa ke masa selalu 

mengalami perkembangan. Menurut Setiawan(1995), tiga pendekatan  

ruang yang paling mendominasi adalah : 

� Pendekatan ekologi. Pendekatan ini melihat ruang sebagai suatu 

ekosistem dan menganggap bahwa komponen-komponen ruang 

adalah saling terkait dan berpengaruh secara mekanistis. 

Pendekatan ini cenderung melihat ruang sebagai suatu sistem yang 

tertutup dan mengesampingkan dimensi-dimensi sosial, ekonomi, 

dan politis dalam ruang.  

� Pendekatan fungsional dan ekonomi. Pendekatan ini lebih 

mengutamakan fungsionalitas ruang dan analisis ekonominya. 

Pendekatan ini melihat ruang sebagai sebuah wadah aktivitas 

dimana lokasi dan jarak  merupakan faktor utama. Penataan ruang 

bukanlah sesuatu yang penting dalam pendekatan ini  karena 

mekanisme pasar akan dengan sendirinya menjaga keseimbangan 

antara permintaan dan  penawaran.   

� Pendekatan sosial politik. Pendekatan ini menekankan pada 

aspek “penguasaan” ruang. Pendekatan ini melihat ruang tidak saja 

sebagai sarana produksi akan tetapi juga sebagai sarana 

mengakumulasi power. Aspek teritori ruang sangat ditekankan, 

Desain Arsitektur Perilaku Manusia 
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yakni mengaitkan satuan-satuan ruang dengan satuan-satuan 

organisasi sosial tertentu. 

2.5.2. Pengertian Arsitektur Post Modern

Istilah Post-Modern sebenarnya sudah dikenal sejak pertengahan 

tahun 1970-an, tidak hanya di dunia arsitektur tetapi juga pada dunia 

seni lukis, tari, patung, film, dan bahkan ideology. Pada dasarnya Post-

Modern merupakan reaksi (anti-thesis) dari modernism (thesis) yang 

sudah berjalan sangat lama. Irwing Howe menggambarkannya sebagai 

“the radical breakdown of the modernist”, jadi keduanya memang tidak 

bisa dipisahkan satu sama lain dan berkelanjutan. 

Post-Modern bukanlah gerakan revolusioner yang ingin lepas dan 

membuang nilai-nilai modernisme (Stern, 1980). Perkembangan Post-

Modernisme bahkan sangat dipengaruhi oleh Modernisme. Di dunia 

arsitektur sendiri gerakan ini sering disebut sebagai Beyond the Modern 

Movement karena memang berkembang setelah Modern Movement. 

Tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai Super-Mannerism karena 

merupakan kelanjutan dari Mennerisme pada era Renaissance di Italy 

yang melahirkan arsitek-arsitek besar seperti Michel Angelo (1475-

1564), Andrea Palladio (1508-1580), Donato Bramante (1444-1514) dan 

Giulio Romano. 

Charles Jenks seorang tokoh pencetus lahirnya Post-Modern 

menyebutkan adanya 3 alasan yang mendasari timbulnya Post-

Modernisme, yaitu : 

1. Kehidupan kita sudah berkembang dari dunia serba terbatas ke 

desa-dunia (world village) yang tanpa batas. Perkembangan ini 

disebabkan oleh cepatnya komunikasi dan tingginyadaya tiru 

manusia (instant eclectism).  

2. Canggihnya teknologi telah memungkinkan dihasilkannya produk-

produk yang bersifat pribadi (personalised production), lebih dari 
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sekedar produksi massal dan tiruan massal (mass production and 

mass repetition) yang merupakan ciri khas dari Modernisme. 

3. Adanya kecenderungan untuk kembali kepada nilai-nilai tradisional 

(traditional values) atau daerah, sebuah kecenderungan manusia 

untuk menoleh ke belakang. 

Dengan demikian, Arsitektur Post-Modern adalah percampuran 

antara tradisional dengan non-tradisional, gabungan setengah modern 

dengan setengah non-modern, perpaduan antara lama dan baru. 

Arsitektur Post-Modern mempunyai style yang hybrid (perpaduan dua 

unsur) dan bermuka ganda atau sering disebut sebagai double coding.

Timbulnya era baru ini dapat juga dilihat sebagai hasil kombinasi 

antara Romantic dan Modernist, yang pertama menunjukkan keragaman 

budaya sedangkan yang kedua memperlihatkan kesamaan budaya yang 

universal (Stern,1980).   

Dualisme lain yang dihadapi adalah memadukan antara Elitisme 

(golongan elit/minoritas) dengan Populisme (masyarakat umum),

dimana kebutuhan keduanya harus dapat dipenuhi. Dalam masyarakat 

tradisional, usaha memadukan dua unsur ini tidak begitu sulit karena 

mereka memiliki bahasa arsitektur yang sama. Tetapi dalam budaya 

pluralis seperti yang kita hadapi sekarang ini akan lebih sukar karena 

latar belakang yang berlainan. 

2.5.3. Unsur Komunikasi dalam Arsitektur Post-Modern

Munculnya dualisme atau double-coding arsitektur sebenarnya lebih 

dikarenakan para Arsitek Post-Modern ingin berkomunikasi lewat karya-

karyanya. Arsitek telah menyadari adanya kesenjangan antara kaum 

elite pembuat lingkungan (baca:arsitek) dengan orang awam yang 

menghuni lingkungan. Arsitek berkeinginan mengajak masyarakat awam 

untuk memahami karyanya dengan cara berkomunikasi, oleh sebab itu 

diperlukan pemahaman dan pemakaian bahasa yang benar seperti 

halnya dalam bahasa percakapan. 



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page 73 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

Dalam hubungannya dengan komunikasi, di dalam dunia arsitektur 

dikenal sebuah ilmu yang dinamakan Semiotics (semiontika) yang 

merupakan studi hubungan antara sign (tanda) dengan symbols dan 

bagaimana manusia memberikan meaning (arti) Antara keduanya. 

Contohnya adalah sebagai berikut, sebuah kubah dipakai sebagai tanda 

untuk masjid, dalam jangka panjang tanda ini berubah menjadi simbol 

sehingga akhirnya kubah adalah simbol masjid. 

Disamping itu ada juga Syntax (sintaksis) yaitu aturan-aturan 

mengenai pemakaian bentuk elemen bangunan (pintu, jendela, dll). 

Contohnya untuk sebuah bangunan perkantoran pemakaian pintu dan 

jendela mestinya berbentuk persegi panjang. 

Pada Arsitektur Post-Modern, bahasa tidaklah selalu tetap 

melainkan berubah sesuai dengan waktu dan tuntutan zaman. Pada 

suatu waktu, sintaksis akan berubah sehingga manusia akan 

mempunyai persepsi lain tentang suatu bentuk elemen bangunan. 

Demikian juga simbol bangunan akan dapat berubah juga, misalnya 

bangunan kantor tidak selamanya harus berkonstruksi rangka dengan 

kaca sebagai unsur utamanya atau sebuah masjid tidak harus berbentuk 

kubah. Pemahaman tentang (bentuk) arsitektur sudah tidak didasarkan 

lagi pada pengalaman (historik) dan kebiasaan.  

2.5.4. Ciri-ciri dan Aliran yang Berkembang

Dua ciri pokok Arsitektur Post-Modern adalah anti rasional dan neo-

sculptural, berbeda dengan Arsitektur Modern yang rasional dan 

fungsional. Ciri-ciri bangunan yang sculptural sangat menonjol karena 

dihiasi dengan ornamen-ornamen dari zaman Baroque dan 

Renaissance. Budi Sukada (1988) menyebutkan ada 10 ciri Arsitektur 

Post-Modern, yaitu: 

1. Mengandung unsur-unsur komunikatif yang bersifat lokal atau 

popular

2. Membangkitkan kembali kenangan historic

3. Berkonteks urban
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4. Menerapkan kembali teknik ornamentasi

5. Bersifat representasional

6. Berwujud metaforik (dapat berarti bentuk lain)

7. Dihasilkan dari partisipasi

8. Mencerminkan aspirasi umum

9. Bersifat plural

10. Bersifat eklektik

Untuk dapat dikategorikan sebagai Arsitektur Post-Modern tidak 

harus memenuhi kesepuluh ciri diatas. Sebuah karya arsitektur yang 

mempunyai enam atau tujuh ciri di atas sudah dapat dikatagorikan ke 

dalam Arsitektur Post-Modern. 

Aliran-aliran Arsitektur Post-Modern dibedakan berdasarkan konsep 

perancangan dan reaksi terhadap lingkungannya. Di dalam evolutionary 

tree-nya, Charles Jenks mengelompokkan Arsitektur Post-Modern 

menjadi  6 (enam) aliran. Aliran-aliran ini menurutnya sudah mulai sejak 

tahun 1960-an. Keenam aliran tersebut adalah : 

1. Historicism 

Pemakaian elemen-elemen klasik (misalnya Ionic, Doric, dan 

Corinthian) pada bangunan, yang digabungkan dengan pola-pola 

modern. 

Contoh : Aero Saarinen, Phillip Johnson, Robert Venturi, Kisho 
Kurokawa, Kyonori Kikutake. 

Gambar 2.31. Contoh karya arsitektur Philip Johnson 
Sumber : virtualarsitek.wordpress.com 
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Gambar 2.32. Contoh karya arsitektur Robert Venturi 
Sumber : virtualarsitek.wordpress.com 

2. Straight Revivalism

Pembangkitan kembali langgam neo-klasik ke dalam bangunan 

yang bersifat monumental dengan irama komposisi yang berulang 

dan simetris. 

Contoh : Aldo Rossi, Monta Mozuna, Ricardo Bofill, Mario Botta. 

Gambar 2.33. Contoh karya arsitektur Aldo Rossi 
Sumber : virtualarsitek.wordpress.com 
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Gambar 2.34. Contoh karya arsitektur Mario Botta 
Sumber : virtualarsitek.wordpress.com 

3. Neo-Vernacularism

Menghidupkan kembali suasana atau elemen tradisional dengan 

membuat bentuk dan pola-pola bangunan lokal. 

Contoh : Darbourne & Darke, Joseph Esherick, Aldo van Eyck. 

4. Contextualism (Urbanist + Ad Hoc)

Memperhatikan lingkungan dalam penempatan bangunan sehingga 

didapatkan komposisi lingkungan yang serasi. Aliran ini sering juga 

disebut dengan Urbanism.

Contoh : Lucien Kroll, Leon Krier, James Stirling. 

5. Metaphor & Metaphisical

Mengekspresikan secara eksplisit dan implisit ungkapan metafora 

dan metafisika (spiritual) ke dalam bentuk bangunan. 

Contoh : Stanley Tigerman, Antonio Gaudi, Mimoru Takeyama.  

6. Post-Modern Space

Memperlihatkan pembentukan ruang dengan mengkomposisikan

komponen bangunan itu sendiri. 

Contoh : Peter Eisenman, Robert Stern, Charles Moore, Kohn, 

Pederson-Fox. 



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page 77 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

Gambar 2.35. Contoh karya arsitektur Peter Eisenman 
Sumber : virtualarsitek.wordpress.com 

Gambar 2.35. Contoh karya arsitektur Charles Moore 
Sumber : virtualarsitek.wordpress.com 

Arsitektur Post-Modern mempunyai dua muka yang berbeda yang 

masing-masing mempunyai arti (dual-coding atau mixture of meaning).

Ia mewakili dua kutub yang berbeda : kaum populis dan elitis, Romantic 

dan Modernist, yang mempunyai dua bahasa yang berbeda dan 
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masing-masing berbicara mengenai soal yang berbeda pula. Melalui 

unsur komunikasi dalam Arsitektur post-modern arsitek menjadi lebih 

dekat dengan konteks geografis dan budaya setempat sehingga 

masyarakat tidak merasa asing dengan lingkungan binaannya sendiri.  
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BAB V 
KONSEP PERENCANAAN DAN PERANCANGAN 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM 
NASIONAL DI YOGYAKARTA 

5.1. Konsep Site Terpilih

Site Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam Nasional terletak di 

Jalan Kaliurang , Km. 12.5 No. 40 Turen Sardonoharjo, Ngaglik, Kabupaten 

Sleman, Propinsi D.I Yogyakarta, dengan :

a. Luas lahan 9.5 Ha

b. Ketinggian maksimal bangunan 2 lantai 

c. KDB 60% dan KLB 1,7.  

Gambar 5.1 : Site Terpilih Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam
Sumber : Analisa, 2015
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5.2. Konsep – Konsep Perancangan 
5.2.1. Konsep Tata Letak Massa 

Berdasarkan kebutuhan penggunaan ruang zona dibagi menjadi 

ruang luar dan ruang dalam.Secara garis besar menurut kegiatan yang 

berlaku pada ruang dalam terdapat 3 zona kegiatan, yaitu zona simulasi, 

zona pelatihan dan zona pengungsian.Kegiatan yang tidak 

memungkinkan dilakukan di dalam ruang dialihkan pada ruang luar pada 

plaza yang telah disediakan. 

Dengan Konsep “Save 
the world” sesuai 
dengan tema, yaitu 
mengupayakan untuk 
meminimalisir jatuhnya 
korban akibat bencana 
alam

Bencana 

Upaya Pencegahan 

Upaya Pencegahan Upaya Pencegahan 

Dengan penerapan 
struktur atap folded Plate.
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Gambar 5.3. Analisa Gubahan Massa Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam
Sumber : Analisa, 2015
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5.2.2. Konsep Sirkulasi 

Sirkulasi pada site menggunakan sistem gabugan linear dan terpusat, 

pusat sirkulasi berada pada kontur tertinggi dan terbagi menjadi 2 jalur 

pada sisi bangunan pelatihan.Pengaturan seperti ini adalah untuk 

memberikan alternative jalan keluar dari bangunan lebih banyak, sehingga 

jika terjadi bencana secara tiba-tiba tidak terjadi kepanikan dalam mencari 

jalan keluar.Sirkulasi dalam bangunan menggunakan sistem linear yang 

terhubung langsung dengan sirkulasi pada site, hal ini memudahkan jalur

keluar dar i dalam bangunan.

Sirkulasi pada ruang luar berdasarkan pengguna jalan di bagi 

menjadi 2 yaitu untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Bagi 

kendaraan bermotor di sediakan area drop offdi bagian depan massa 

simulasi, dari area drop off ini kendaraaan dapat menuju area parkir dan 

dapat keluar dari site dengan jalur yang telah di sediakan. Untuk pejalan

kaki di sediakan jalur pedestrian, selain itu dari area parkir menuju objek 

rancangan disediakan jembatan penyebrangan untuk memudahkan akses 

karena adanya perbedaan ketinggian kontur.

Gambar 5.4. Analisa Sirkulasi Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam
Sumber : Analisa, 2015

Sirkulasi manusia 
dalam site

Entrance Utama 
ke dalam Site

Akses keluar dari 
site

Bagian ini 
diperuntukkan bagi 
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Akses keluar selesai 
kegiatan bagi peserta

Untuk sirkulasi dari 
parkiran menuju massa 

disediakan jembatan 
penyebrangan yang 

mempermudah pengunjung
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5.2.3. Konsep Utilitas Bangunan 
Utilitas dalam hal ini berkaitan erat dengan sistem keamanan 

bangunan dan ketersedian alat pengamanan bangunan.

1. Sistem Proteksi Kebakaran

Sistem ini bertujuan untuk mendeteksi dan memadamkan 

kebakaran sedini mungkin dengan menggunakan peralatan yang 

digunakan secara manual maupun otomatis. Sistem ini dikelompokkan 

atas dua jenis yaitu, sistem proteksi aktif dan sistem proteksi pasif.

Sistem proteksi aktif yang di terapkan pada bangunan adalah :

a. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran

Prinsip deteksi api didasarkan atas elemen-elemen yang ada dalam 

suatu api yaitu adanya asap, nyala dan panas. Alat untuk 

mendeteksi api digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu :

- Detektor asap 

- Detektor panas 

- Detektor nyala 

Sistem deteksi akan berhubungan dengan sistem alarm yang 

berfungsi memberikan peringatan akan adanya bahaya. 

b. Sistem Air Pemadam 

Sistem air ini terdiri dari beberapa komponen utama yaitu : 

- Sumber air dan penampung, 

- Pompa pemadam kebakaran, 

- Jaringan pipa pemadam 

- Hidran pemadam kebakaran, 

- Sprinkler, 

- Lemar i slang, 

- Alat pemadam api ringan (APAR), 
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Gambar 5.5. Analisa Sistem Utilitas Pusat Pelatihan dan Simulasi Bencana Alam
Sumber : Analisa, 2015

Sistem proteksi pasif yang diterapkan pada banguan adalah : 

a. Penghalang, 

b. Jarak aman, 

c. Pelindung tahan api, 

2. Means of Escape

Jika kebakaran telah terdeteksi, maka preoritas utama adalah 

menyelamatkan penghuni yang berada di lokasi kebakaran.Oleh 

karena itu sangat penting untuk menyiapkan rute aman 

menyelamatkan dir i. Informasi yang disediakn untuk means of 

escape pada objek perancangan adalah : 

a. Pintu keluar 

b. Tangga darurat 

c. Lampu darurat 

d. Penunjuk arah 

e. Koridor 

Tempat 
Penampungan air

Hydran

Air sungai bisa dijadikan 
sumber air pemadam api
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3. Jaringan listrik 

Penyediaan tenaga listrik pada site bersumber dari PLN 

kemudian didistribusikan melalui panel utama pada bangunan. Untuk 

hal sumber cadangan listrik berupa generator digunakan untuk 

kondisi darurat. Untuk setiap bangunan diperlukan panel utama yang 

dilengkapi sekring pengaman dan saklar service yang berfungsi 

untuk pemutus arus litrik utama. Sistem komunikasi 

Dalam sebuah penanggulangan bencana dibutukan sebuah 

koordinasi yang baik antar berbagai pihak, namun hal ini sulit jika 

pada kondisi bencana alam semua komunikasi komersil dinyatakan 

down.Adapauncara dalam komunikasi pada kondisi darurat bencana 

yang diterapkan adalah : 

a. Komunikai Isyarat atau Tanda 

b. Radio Komunikasi 

c. Telepon Selular

5.3. Konsep Sistim pada Bangunan
5.3.1. Sistim Struktur 

Struktur bangunan menggunakan pondasi food plat yang dipasang 

mengikuti bentuk modul bangunan dipadukan pondasi langsung untuk 

bangunan cottage. Untuk bangunan menggunakan struktur panggung dan 

apung.

Gambar 5.6: Struktur Panggung dan Struktur Foam 
Sumber : Analisa



 

PUSAT PELATIHAN DAN SIMULASI BENCANA ALAM DI YOGYAKARTA Page 155 

DENGAN PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR POST MODERN DAN PERILAKU 

5.4. Sistim Penghawaan  
Penghawaan alami menggunakan bukaan-bukaan jendela untuk cross 

siculation udara.  

Gambar 5.7: Penghawaan dengan Sistim Ventilasi Silang 
Sumber : Fisika Bangunan 1 

Penghawaan buatan menggunakan : 

a. Exhaust fan, berfungsi untuk penyedotan udara dari dalam ruangan 

keluar ruangan, seperti KM/WC, Dapur, Ruang Genset, Ruang 

Pompa, Ruang Instalasi air. 

b. AC window untuk pelayanan ruangan yang kecil dan terpisah-pisah 

dan AC central untuk pelayanan yang besar.  

Tabel 5.1: Sistim Penghawaan Buatan
Sumbe : Analisa 

5.4.1. Sistim Pencahayaan
Sistim pencahayaan alami dimaksimalkan dengan banyak bukaan-bukaan. 

Kapasitas cahaya terang langit dapat diatur dengan pengaturan ketinggian, 

dan pemberian tritisan. Dengan begitu jumlah pembayangan kedalam 

bangunan dapat diatur. 

Fan coil

Control 
Panel

Chiller AHU Ruang-ruang Kegiatan 
Umum dan Pengelola

Ruang inap
(Cottage)
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Untuk menambah kesan estetis, penerangan buatan juga diberikan pada 

eksterior kawasan / taman dan kolam. Beberapa bentuk lampu yang 

digunakan:  

a. Down lighting untuk mendapatkan pencahayaan langsung. 

b. Lampu hias digunakan untuk mendapatkan efek khusus pada sebuah 

ruang dan obyek. 

Gambar 5.8. Pencahayaan Alami
Sumber : Analisis 

Gambar 5.9. Pencahayaan Buatan
Sumber : Hasil Surve 
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5.4.2. Sistim Elektrikal 
Sumber utama listrik untuk Pusat Pelatihan dan Simulasi melalui PLN 

dengan menggunakan bantuan Genset (Generator Set), yang dapat 

bekerja secara otomatis bila aliran listrik dari PLN / listrik padam atau 

terputus.

Tabel 5.2. Sistim Distribusi Elektrikal
Sumber : Analisa 

Gambar 5.10.Sistim Elektrikal
Sumber : Analisa 
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5.4.3. Sistim Audio-Video 
Semua sistim audio-video dikontrol oleh suatu ruang control yang 

bertanggung jawab terhadap penayangan audio-video pada tiap ruangan.  

Tabel 5.3. Jaringan Sistim Audio-Video
Sumber : Analisa 

5.4.4. Sistim Sanitasi 
Sistim sanitasi terdiri dari jaringan air bersih dan jaringan pembuangan 

limbah. Jaringan air bersih yang digunakan oleh resort adalah Down Pipe 

System, yaitu pendistribusian air yang dilakukan melalui pipa yang berasal 

dari ground tank. 

Tabel 5.4. Sistim Distribusi Air Bersih
Sumber : Analisa 

Pembuangan limbah dibagi menjadi tiga : 
a. Untuk limbah kamar mandi pembuangan dilakukan melalui septic 

tank dulu untuk kemudian disalurkan melalui sumur peresapan baru 

dibuang ke riol kota 

b. Untuk limbah air kotor dari kamar mandi dan dapur pembuangan 

melalui sumur peresapan dulu baru dibuang ke riol kota. 

c. Untuk Air hujan pembuangan langsung ke drainase resort untuk 

kemudian diteruskan ke riol kota. 

Sumur 
Artesis

PDAM

Ground 
Reservoir

Ruang-RuangHydrant 
BoxPompa

AM/FM 
CD/DAT

Tape
Microphone

Program 
selector

Amplifier
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switch
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Sistim pembuangan air limbah atau air kotor dapat dilihat pada bagan berikut ini 

: 

Tabel 5.5. Sistim Distribusi Air Kotor
Sumber : Analisa 

5.4.5. Sistim Penangkal Petir
Sistim penangkal petir menggunakan sistim penangkal petir preventor 

mengingat bangunan yang akan dirancang merupakan bangunan 

bertingkat dan di sekeliling bangunan merupakan area ruang terbuka. 

Tabel 5.6. Sistim Penangkal Petir
Sumber :Analisa 

Gambar 5.11. Sistim Penangkal Petir Kawasan
Sumber : Analisa
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5.4.6. Sistim Perlindungan Bahaya Kebakaran 
Untuk pendeteksian terhadap api menggunakan heat + smoke detector. 

Untuk pemadaman terhadap api menggunakan sistim Sprinkler, Hydrant 

Box, Hydrant Pillar dan Fire Extinguisher. 

Tabel 5.7. Sistim Pemadam Kebakaran
Sumber :Analisa

5.4.7. Sistim Security/Pengamanan  
Sistim keamanan menggunakan CCTV yang dipantau pos keamanan 

untuk mengawasi keadaan dan ruangan-ruangan di Jung Para Resort. 

5.4.8. Sistim Komunikasi 
Sistim telekomunikasi dalam bangunan menggunakan:

a. Telepon, penggunaan keluar area resort.

b. Internal telepon, penggunaan antar ruangan. 

c. Bel, dipenggunakan saat darurat.

d. Radio, sebagai back up.

Tabel 5.8. Sistim Komunikasi
Sumber :Analisa
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