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SARI
Asiah, Siti. 2019. Peran Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarat dalam Mewujudkan
Ketangguhan Bencana Tanah Longsor di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang. Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing: Drs. Erni Suharini, M. Si.
Kata Kunci : Peran Tim SIBAT, Ketangguhan, Longsor
Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Khususnya wilayah
RW I merupakan daerah yang rawan akan bencana tanah longsor. Bencana tanah
longsor harus segera diatasi karena bisa menimbulkan korban jiwa. Kelurahana
Kalipancur pada tahun 2017 telah ditetapkan sebagai kelurahan tangguh bencana.
Ketangguhan bencana ini tercipta karena peran berbagai pihak salah satunya adalah
Peran Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) yang merupakan aksi
komunitas sosial bentukan dari PMI. Tujuan dari penelitian ini adalah 1)
Mendeskripsikan peran yang dilakukan Tim SIBAT dalam mewujudkan Ketangguhan
Bencana Tanah Longsor di Kelurahan Kalipancur. 2) Menganalisis seberapa tangguh
masyarakat Kelurahan Kalipancur menghadapi bencana tanah longsor. 3)Menganalisis
Kendala yang terjadi dalam upaya mewujudkan ketangguhan bencana tanah longsor
Populasi dalam penelitian ini adalah Tim SIBAT, Masyarakat Kelurahan
Kalipancur RW I. Pengambilan sampel menggunakan Propotional Random Sampling
dengan total sampel adalah 59 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah observasi, tes, angket, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ketangguhan masyarakat Kelurahan
Kalipancur menghadapi bencana tanah longsor tinggi. Hal ini dibuktikan dari aspek
pengetahuan bencana tanah longsor tinggi (81, 4%). Aspek sikap yang sangat baik (69,
5%) untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada dan kegiatan lainnya untuk
mengurangi ancaman bencana longsor. Aspek tindakan sangat tinggi (84,7%) dalam
upaya menghindari hal-hal yang dapat menambah risiko bencana tanah longsor. Aspek
kebijakan, peraturan dan panduan sangat tinggi (62,7%) kebijakan Tim SIBAT sudah
banyak diketahui oleh masyarakat. Aspek Rencana Tanggap Darurat sangat tinggi
(100%) semua masyarakat telah mengetahui kegiatan tanggap darurat yang ada di
Kelurahan kalipancur. Aspek sitem peringatan dini sangat tinggi (96,6%) masyarakat
mengetahui sistem peringatan dini yang ada serta mau menjaga dan merawatnya. Aspek
Mobilisasi sangat tinggi (91,5%) yaitu masyarakat mau mengikuti kegiatan yang
diadakan oleh Tim SIBAT seperti sosialisasi dan Pelatihan mitigasi bencana.
Saran untuk Tim SIBAT yaitu tetap menjaga kerjasama dengan lembaga lokal
maupun internasional sehingga dapat membantu kelancarana program-program dalam
mewujudkan ketangguhan yang diadakan oleh Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat
(Tim SIBAT), serta adanya insentif yang diberikan kepada anggota Tim SIBAT
sehingga menambah semangat pada anggotanya.
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ABSTRACT
Asiah, Siti. 2019. Peran Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarat dalam Mewujudkan
Ketangguhan Bencana Tanah Longsor di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang. Skripsi. Department of Geography, Faculty of Social Sciences,
Semarang State University. Supervisor: Drs. Erni Suharini, M. Si.
Kata Kunci : Peran Tim SIBAT, Ketangguhan, Longsor
Kalipancur sub-district, Ngaliyan sub-district, Semarang City Especially RW I
region is an area that is prone to landslides. Landslides must be overcome immediately
because they can cause casualties. Kalipancur Village in 2017 has been designated as a
disaster resilient kelurahan. This disaster resilience is created because of the role of
various parties, one of which is the Role of the Community-Based Disaster Preparedness
Team (Team SIBAT) which is a social community action formed by PMI. The purpose
of this research is 1) Describe the role of the SIBAT Team in realizing Landslide
Resilience in Kalipancur Village. 2) Analyzing how resilient the Kalipancur Village
community is in dealing with landslides. 3) Analyzing the obstacles that occur in an
effort to realize the resilience of landslides
The population in this study is the SIBAT Team, Community of Kalipancur
Village, RW I. Sampling using propotional random sampling with a total sample of 59
respondents. Data collection techniques used were observation, tests, questionnaires,
interviews and documentation. The analysis technique of this research is quantitative
descriptive.
The results of this study indicate that the resilience of the Kalipancur Village
community faces a high landslide disaster. This is evidenced from the aspect of
knowledge of high landslide disasters (81, 4%). Very good attitude aspects (69, 5%) to
maintain existing facilities and infrastructure and other activities to reduce the threat of
landslides. The aspect of action is very high (84.7%) in an effort to avoid things that can
increase the risk of landslides. The aspects of policies, regulations and guidelines are
very high (62.7%) of the SIBAT Team's policies are widely known by the public. The
aspect of the Emergency Response Plan is very high (100%), all the people are aware
of the emergency response activities in the Kalipancur Village. The early warning
system aspect is very high (96.6%) the community knows the existing early warning
system and is willing to maintain and care for it. The aspect of mobilization is very high
(91.5%), meaning that the community wants to take part in activities organized by the
SIBAT Team such as socialization and disaster mitigation training.
Suggestions for the SIBAT Team are to maintain cooperation with local and
international institutions so as to help facilitate programs in realizing the resilience of
the Community-Based Disaster Preparedness Team (SIBAT Team), as well as the
incentives given to SIBAT Team members so as to increase the enthusiasm of their
members .
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai potensi diantaranya
adalah potensi pariwisata, perikanan, pertambangan dan potensi lainnya. Selain
potensi yang membawa dampak bagi kemajuan bangsa, Indonesia juga memiliki
potensi bencana (Setyowati, 2016). Hal ini karena Indonesia terletak diantara dua
benua dan dua samudera, yaitu Benua Asia dan IndoAustralia serta Samudera
Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia yang demikian menjadikan
Indonesia dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik dan dipengaruhi oleh 3 gerakan
tektonik. Adapun 3 gerakan tektonik yang mempengaruhi yaitu gerakan sistem
sunda di bagian barat, gerakan sistem pinggiran Asia Timur dan gerakan Sirkum
Australia. Indonesia dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik yang diantaranya adalah
Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik,dan Lempeng Hindia- Australia. Indonesia
juga berada pada ring of fire atau jalur pegunungan yang aktif. Kondisi geologis
maupun geomorfologis yang demikian menjadikan Indonesia, negara yang rawan
terjadi bencana (Aji dkk, 2016).
Tren bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun 2007-2017 (Data
Informasi Bencana Indonesia). Jumlah kejadian bencana pada tahun 2017 semakin
meningkat sebanyak 2862 kejadian bencana. Peningkatan trend bencana terjadi
pada tahun 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016 dan 2017. Kejadian bencana paling
banyak terjadi pada tahun 2017 dengan jumlah kejadian bencana sebanyak 286.
Kejadian bencana terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke
1
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tahun, hal ini sejalan dengan peningkatan fenomena alam terutama perubahan iklim
(Setyowati, 2016). Kejadian bencana yang sering terjadi adalah bencana
hidrometeorologi yaitu banjir, tanah longsor, angina putting beliung.
Berdasarkan data IRBI ( Indeks Resiko Bencana Indonesia) pada tahun
2013 Kota Semarang menduduki peringkat ke 96 dari 496 kota/kabupaten di
Indonesia. Tingkat Provinsi di Jawa Tengah, Semarang memiliki indeks resiko
bencana tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya yang ada di Provinsi
Jawa Tengah. Kota Semarang berada pada peringkat 9 dari 35 Kota/ Kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah). Letak Kota Semarang secara geografis berbatasan dengan
Laut Jawa di bagian utara, serta kondisi topografis wilayahnya yang terdiri dari
daerah perbukitan, dan dataran rendah, menunjukkan adanya berbagai kemiringan
dan tonjolan yang menyebabkan wilayah Kota Semarang mempunyai potensi
rawan terhadap ancaman bencana alam. Berdasarkan data laporan kebencanaan
yang tercantum dalam situs resmi BNPB RI, tercatat sebanyak 117 kejadian
bencana yang terdiri dari bencana banjir, rob, tanah longsor, kekeringan, puting
beliung, perubahan iklim dan gelombang pasang atau abrasi pada rentang tahun
1990 – 2015. Bencana di Kota Semarang yang sering terjadi ada empat bencana
yaitu banjir, banjir rob, tanah longsor dan kekeringan (BPBD, 2015).
Wilayah Semarang rawan akan bencana hal ini karena Wilayah Kota
Semarang terletak di sebelah utara Gunung Ungaran. Topografinya beranekaragam
dari datar, landai, kemiringan yang curam. Secara geologi, wilayah Kota Semarang
terdiri dari beberapa formasi, yaitu formasi damar, formasi marine/ kalibiuk,
formasi kaligetas/ notopuro, formasi ungaran tengah, formasi jongkong dan formasi
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aluvium. Tiap formasi terdiri atas batuan dan jenis tanah yang berbeda. Thanden
menjelaskan bahwa batuan di wilayah Kota Semarang beranekaragam dari lapisan
marine, batuan sedimen formasi damar, lempung kapuran, batuan sedimen breksi
vulkanik, endapan vulkanik lahar gunung ungaran tengah dan batuan vulkanik
ungaran lama (dalam Haryanto dan Suharini, 2009:74)
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 menjelaskan bahwa
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis. Bencana (disaster) merupakan fenomena
yang terjadi karena komponen-komponen pemicu (trigger), ancaman (hazard), dan
kerentanan

(vulnerability)

bekerja

bersama

secara

sistematis,

sehingga

menyebabkan terjadinya risiko (risk) pada komunitas (Suharini dan Kurniawan,
2016).
Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) di Kota Semarang pada tahun 2015 wilayah Kota Semarang yang rawan
akan bencana tanah longsor yaitu Kecamatan Ngaliyan, Tembalang, Gunung Pati,
Gajah Mungkur, Banyumanik,dan Mijen. Di Kecamatan Ngaliyan presentase luas
wilayah yang memiliki ancaman longsor rendah sebesar 0,5%, presentase luas
wilayah ancaman longsor sedang sebesar 42,8%, dan presentase luas wilayah
ancaman longsor tinggi sebesar 56,7%. Di Kecamatan Ngaliyan yang rawan akan
bencana tanah longsor salah satunya yaitu Kelurahan Kalipancur. Berdasarkan data
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Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kota Semarang pada tanggal 22 januari
tahun 2014 terjadi bencana tanah longsor di Kelurahan Kalipancur lokasi terjadi
bencana tepatnya di Jl. Candi Rawon 2 RT 13 RW III. Tanggal 5 Mei 2015 bencana
tanah longsor kembali menimpa kelurahan Kalipancur namun titik lokasinya
berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 lokasi bencana terjadi pada tepatnya
di RT 03 RW II. Kerugian yang diakibatkan oleh bencana longsor ini ditaksir
mencapai jutaan rupiah, karena ada beberapa rumah warga yang terekena dampak
dari longsoran seperti rumah Ibu wayan, Rumah bapak Andi dan masih ada 5 rumah
warga lainnya yang rusak. Tahun 2016 bencana tanah longsor terjadi 2 kali yaitu
pada tanggal 4 januari dan 8 april 2016 yang menimpa RT 08 RW I. bencana yang
terajadi pada tanggal 4 januari, ada satu rumah warga yang terkena longsoran dan
kerugian yang diakibatkan ditaksir mencapai sepuluh juta rupiah, Tanggal 8 april
longsoran mengenai talud rumah bapak Samuel Budianto (58 th). Tahun 2017
tanah longsor terjadi lagi pada RT 13 RW II yaitu pondasi milik Bukit Pongangan
Asri longsor menimpa rumah bapak Sugeng Ashadi dan rumah bapak Budi.
Kerugian akibat longsoran kali ini ditaksir mencapai lima puluh juta rupiah. Selain
tanah longsor bencana yang ada di Kelurahan Kalipancur adalah banjir hal ini bisa
dilihat dari peta ancaman bencana Kelurahan Kalipancur pada gambar 1.1.
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Gambar 1. 1 Peta Ancaman Bencana
Sumber : Kelurahan Kalipancur
Kelurahan Kalipancur daerah yang rawan akan bencana, salah satu
bencananya adalah bencana tanah longsor. Oleh karena itu di Kelurahan Kalipancur
perlu dilakukannya penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana adalah
suatu upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko
timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan
rehabilitasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang
penanggulangan bencana dijelaskan bahwa upaya penanggulangan bencana
menjadi tanggung jawab bersama. Pasal 26 UU No. 24 tahun 2007 menjelaskan
bahwa masyarakat mempunyai hak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan
keterampilan dalam penyelanggaraan penanggulangan bencana.
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Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) merupakan
Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang ada di Kelurahan Kalipancur.
Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) berfungsi dan berperan
sebagai pendamping sekaligus sebagai penggerak, pembimbing, penyuluh dan
motivator

yang memobilisasi

masyarakat

dalam kegiatan/

upaya-upaya

kesiapsiagaan bencana, penanganan dampak kesehatan, lingkungan dan masalah
sosial lainnya. Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) masuk ke
dalam program Kelurahan Tangguh Tangguh Bencana (KATANA) namun Tim
SIBAT sendiri di bawah binaan PMI. Tim SIBAT dibentuk pada tahun 2017
dengan Nomor surat keputusan dari pemerintah Kelurahan Kalipancur Kecamatan
Ngaliyan Kota Semarang yaitu 411.6/12/X/2017. Pembentukan Tim SIBAT ini
diharapkan dapat membantu mewujudkan ketangguhan yang ada di Kelurahan
Kalipancur.
Kelurahan yang rawan akan bencana harus tangguh dalam
menghadapi bencana yang ada, sehingga ketika bencana terjadi masyarakat akan
siap dan tahu bagaimana cara mengantisipasinya, melalui program Kelurahan
Tangguh Bencana (KATANA) yang merupakan program dari BPBD yang salah
satu forum pengurangan risiko bencananya adalah Tim SIBAT, bisa membantu
untuk mewujudkan ketangguhan menghadapi bencana tanah longsor. Oleh karena
itu, peneliti mengambil judul penelitian yang berjudul “Peran Tim Siaga Bencana
Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) dalam Mewujudkan Ketangguhan
Bencana Tanah Longsor di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota
Semarang”.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar belakang tersebut, maka peneliti perlu membatasi

permasalahan yang akan dikaji. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu:
1. Bagaimana peran Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) dalam
mewujudkan ketangguhan bencana longsor di Kelurahan Kalipancur Kecamatan
Ngaliyan Kota Semarang?
2. Bagaimana ketangguhan bencana tanah longsor masyarakat Kelurahan
Kalipancur?
3. Apa kendala Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat dalam mewujudkan
ketangguhan Bencana tanah longsor di Kelurahan Kalipancur ?
C. Tujuan Penelitian
1. Mendeskripsikan peran yang dilakukan Tim SIBAT dalam mewujudkan
Ketangguhan Bencana Tanah Longsor di Kelurahan Kalipancur.
2. Menganalisis seberapa tangguh masyarakat Kelurahan Kalipancur menghadapi
bencana tanah longsor
3. Menganalisis Kendala yang terjadi dalam upaya mewujudkan ketangguhan
bencana tanah longsor
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D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi terutama bagi
yang akan melakukan penelitian tentang kebencanaan terutama peran
Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT).
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan
pertimbangan mengenai perencanaan yang lebih pada tindakan preventif
untuk mencegah adanya bencana mapun tindakan pada saat bencana dan
pasca bencana.
2. Manfaat Praktis
a. Bagi Dosen
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan dan sumber referensi
tambahan dalam memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai
Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT)
b. Bagi Mahasiswa
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan diskusi, koleksi
bacaan dan sumber referensi tambahan ketika akan mengangkat sebuah
penelitian terkait kebencanaan
c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi
dan sarana pengetahuan yang bersifat ilmiah bagi masyarakat dan sebagai
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bentuk pengabdian kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat
menambah kebijaksanaan masyarakat dalam kesadaran pengetahuan
sehingga mampu mewujudkan ketangguhan bencana.
E. Batasan Istilah
Supaya Penelitian lebih fokus dan tidak meluas serta tidak terjadi multitafsir
dari pembahasan yang dimaksud, dalam skripsi ini penulis membatasinya pada
ruang lingkup penelitian sebagai berikut:
1) Peran
Peran adalah pola perilaku yang diharapkan untuk menyertai status atau posisi
yang dimilikinya. Peran yang dimaksud dalam peneliti disini adalah lebih
menekankan bagaimana peran Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT)
melalui program-progam yang dimiliki oleh Tim Siaga Bencana Berbasis
Masyarakat (Tim SIBAT) dan apa saja yang dilakukan oleh Tim SIBAT di
Kelurahan Kalipancur dalam upaya mewujudkan ketangguhan bencana
longsor.
2) Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT).
Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) adalah salah satu Forum
Pengurangan Risiko Bencana (FPRP) yang dibawah binaan PMI. Tim Siaga
Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) ini yang peneliti tekankan adalah
programnya apa saja yaitu menggerakan dan memobilisasi masyarakat baik
pada pra bencana, saat bencana, maupun pada pasca bencana. Serta Peneliti
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akan mengidentifikasi atau menjabarkan struktur Tim Siaga Bencana Berbasis
Masyarakat (Tim SIBAT) beserta pembagian kerjanya.
3) Ketangguhan
Ketangguhan adalah kokoh dan kuat dalam menghadapi bencana, dikatakan
tangguh ketika terjadi bencana masyarakat siap dan dapat mengatasi bencana
yang terjadi. Ketangguhan yang dimaksud peneliti di sini adalah ketangguahn
masyarakat dalam menghadapi bencana tanah longsor yang meliputi
pengetahuan dan sikap keadaan siap siaga masyarakat dalam mengantisipasi
bencana tanah longsor, kebijakan/peraturan dan panduan, rencana untuk
keadaan darurat, sistem peringatan bencana, serta kemampuan dalam
memobilisasi sumberdaya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bencana
Undang-undang

Nomor

24

Tahun

2007

menjelaskan

bahwa

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh
faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis. Bencana (disaster) merupakan fenomena
yang terjadi karena komponen-komponen pemicu (trigger), ancaman (Hazard),
dan kerentanan (Vulnerability) bekerja Bersama secara sistematis, sehingga
menyebabkan terjadinya risiko (risk) pada komunitas (Suharini, 2015: 185).
Bencana adalah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang disebabkan
oleh faktor alam maupun oleh manusia itu sendiri yang mengakibatkan korban
jiwa, kerugian material maupun moril.

Bencana terjadi apabila komunitas

mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat
ancaman yang mungkin terjadi padanya. Menurut International strategi for
Disaster Perserikatan Bangsa-bangsa (ISDR, 2004) bencana adalah suatu
gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan
kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi ekonomi, atau
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lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk
mengatasinya dengan sumber daya mereka sendiri.
Disasters are large intractable problems that test the ability of
communities and nations to effectively protect their populations and
infrastructure, to reduce both human and property loss, and to rapidly recover
(Altay, 2006). Bencana dianggap sebagai sesuatu yang bersifat alamiah,
mendadak dan tidak bisa dicegah. Akibatnya ketika terjadi bencana, banyak
masyarakat yang tidak siap sehingga mengakibatkan kerusakan besar bahkan
kematian (BNPB, 2012).

B. Jenis-jenis Bencana
Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 bencana ada
beberapa jenis diantaranya adalah sebagai berikut::
1. Bencana alam
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam. Jadi bencana alam adalah peristiwa
alamiah yang menimbulkan kerugian baik materil maupun non materi. Bencana
alam diantara adalah berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,
kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
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2. Bencana non alam
Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
3. Bencana Sosial
Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi
tiga jenis (Setyowati, 2016)
1. Bencana alam geologis
Bencana alam geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh gayagaya yang berasal dari dalam bumi (gaya endogen). Atau juga disebut
sebagai bencana alam yang diakibatkan oleh bergeraknya lempeng bumi.
Contoh bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi,
dan tsunami.
2. Bencana Alam Klimatologis
Bencana alam Klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh
faktor cuaca dan iklim. Contoh bencana alam klimatologis adalah banjir,
badai, banjir bandang, angin putting beliung, kekeringan , kebakaran, dan
tanah longsor.
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3. Bencana Alam Ekstra-Terestrial
Bencana alam ekstra terrestrial adalah bencana alam yang terjadi diluar
angkasa.
C. Fenomena bencana longsor
Longsoran adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan,
ataupun pencampuran keduanya menuruni atau keluar lereng akibat dari
terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng akibat terganggunya
kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (Juhadi, 2016). Secara umum
kerawanan gerakan tanah atau longsor dipengaruhi oleh oleh keberadaan
pegunungan atau lereng-lereng terjal yang diperburuk dengan adanya curah hujan
yang tinggi, selain karena pengaruh kondisi geografi tanah resiko tanah longsor
juga bisa dipicu oleh kerentanan penduduk, bangunan infrastruktur, tingkat
ekonomi, dan kapasitas daerah (Biki, 2015).
D. Penanggulangan Bencana
Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tangggap darurat, dan rehabilitasi (BNPB: 2017).
Penanggulangan bencana dilakukan untuk mengantisipasi atau mengurangi
adanya kerugian sebagai dampak dari adanya bencana. Peraturan Pemerintah
Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, ini
terdapat 3 tahapan dalam mitigasi bencana yaitu pra bencana (Manajemen resiko
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bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan, saat bencana (manajemen kedaruratan), dan
pasca bencana (manajemen pemulihan). Dalam rangka mitigasi bencana ini
dibutuhkan kerjasama semua pihak. Manjemen bencana (disaster managemen)
adalah serangkaian kegiatan yang menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang
meliputi (Suharini dan kurniawan, 2016):
a. Pra Bencana
1) Dalam situasi tidak terjadi bencana
a) Perencanaan Penanggulangan meliputi:
(1) Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana.
(2) Pemahaman kerentanan masyarakat.
(3) Analisa kemungkinan dampak bencana.
(4) Pilihan tindakan resiko bencana
(5) Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak
bencana
(6) Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
(7) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan
dengan:
(a) BNPB untuk tingkat nasional
(b) BPBD untuk tingkat provinsi.
(c) BPBD untuk tingkat Kabupaten/Kota.
(d) Ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 tahun.
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(8) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2
tahun sekali atau sewaktu bila terjadi bencana.
(9) Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan
pedoman yang ditetapkan oleh kepala BNPB.
b) Pengurangan resiko bencana dilakukan untuk mengurangi ancaman dan
kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk
menghadapi bencana melalui kegiatan:
(a) Pengenalan resiko bencana.
(b) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana.
(c) Pengembangan budaya sadar bencana
(d) Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana.
(e) Penerapan

upaya

fisik

dan

non

fisik

dan

pengaturan

penanggulangan bencana.
(f) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana dilakukan
penyusunan rencana aksi pengurnagan resiko baik secara nasional
maupun daerah.
c) Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan
kerentanan pihak yang terancam bencana dengan melakukan kegiatan
meliputi:
(a) Identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber
bahaya/ancaman bencana.
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(b) Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam
yang secara tiba-tiba berpotensi menjadi sumber bencana.
(c) Pemantauan penggunaan tehnologi.
(d) Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.
(e) Penguatan ketahanan sosial masyarakat.
d) Pemaduan dan perencanaan pembangunan. Dilakukan oleh pemerintah
atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana
ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah.
e) Persyaratan Analisis Risiko Bencana.
Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai resiko tinggi dapat
menimbulkan bencana dilengkapi analisis resiko bencana sebagai bagian
dari usaha penanggulangan bencana sesuai kewenangan, dan ditetapkan
oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditunjukkan
dalam dokumen disahkan oleh pejabat pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, selanjutnya BNPB melakukan pemantauan dan
evaluasi atas pelaksanaannya.
f) Pelaksanaan dan penegakan tata ruang.
Dilakukan

untuk

mengurangi

resiko

bencana

yang

mencakup

pemberlakuan peraturan tentang penataan ruang, standar, keselamatan, dan
penerapan sanksi terhadap pelanggar dimana pemerintah secara berkala
melaksanakan pemantauan dan evaluasi.
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g) Pendidikan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan
bencana. Dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

b. Dalam Situasi terdapat potensi terjadinya bencana
a.Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana
dilakukan meliputi:
(1) Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan darurat bencana.
(2) Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistim peringatan dini.
(3) Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
(4) Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan geladi tentang mekanisme
tanggap darurat.
(5) Penyiapan lokasi evakuasi
(6) Penyusunan data akurat, informasi dan penyusunan prosedur tetap tanggap
darurat bencana.
(7) Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan
pemulihan prasarana dan sarana.
b. Peringatan dini. Dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam
rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan
tanggap darurat dan dilakukan melalui .
(1) Pengamatan gejala bencana.
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(2) Analisis hasil pengamatan gejala bencana.
(3) Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang.
(4) Penyebar luasan informasi tentang peringatan bencana.
(5) Pengambilan tindakan oleh masyarakat.
c. Mitigasi. Dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang
berada pada Kawasan rawan bencana, yang dilakukan melalui:
(1) Pelaksanaan tata ruang yang berdasarkan analisis resiko bencana.
(2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan.
(3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara
konvensional maupun modern.
C. Tanggap Darurat
1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber daya
dilakukan untuk mengidentifikasi:
a) cakupan lokasi bencana.
b) Jumlah korban
c) kerusakan prasarana dan sarana.
d) Gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan.
e) Kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
2) Penentuan status keadaan darurat bencana. Keadaan darurat bencana
dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan
bencana untuk tingkat nasional ditetapkan oleh presiden, tingkat Provinsi oleh
Gubernur dan tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Wali kota. Pada saat status
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keadaan darurat bencana ditetapkan BNPB dan BPBD memiliki kemudahan
akses bidang:
a) Pengerahan sumber daya manusia.
b) Pengerahan peralatan.
c) Pengerahan Logistik.
d) imigrasi, cukai, dan karantina.
e) Perajinan.
f) Pengadaan barang dan jasa.
g) Pengelolaan dan pertanggung jawaban uang/ barang.
h) Penyelamtan.
i) Komando untuk memeriahkan instansi/ Lembaga.
3) Penyelamatan dan evakuasi korban. Pada tahap ini dilakukan dengan
memberikan pelayanan komunitas yang timbul akibat bencana yang terjadi pada
suatu daerah melalui upaya;
a) pencarian dan penyelamatan korban.
b) pertolongan darurat.
c) Evakuasi korban dan pemakaman korban yang meninggal.
4) Pemenuh kebutuhan dasar. Dalam tahap ini pemerintah harus menyediakan
kebutuhan dasar meliputi:
a) Kebutuhan air bersih dan sanitasi.
b) Pangan
c) Sandang
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d) pelayanan kesehatan.
e) Pelayanan Psikososial.
f) penampungan dan tempat hunian.
5) Perlindungan terhadap kelompok rentan. Dilakukan dengan memberikan
prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi pengamanan,
pelayanan kesehatan dan psikososial.
Adapun yang termasuk kelompok rentan terdiri atas:
a) Bayi, balita dan anak-anak.
b) Ibu yang sedang mengandung dan menyusui.
c) Penyandang cacat.
d) Lanjut Usia.
6) Pemulihan prasarana dan sarana vital. Pemulihan prasarana dan sarana vital
bertujuan berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar
kehidupan masyarakat tetap berlangsung, dilakukan dengan memperbaiki/
menggantikan kerusakan akibat bencana.
d. Pasca bencana
Penanganan penanggulangan bencana di tahap pasca bencana dilakukan kegiatan
rehabilitasi dan rekontruksi.
Rehabilitasi. Dilakukan melalui kegiatan:
a) Perbaikan lingkungan daerah bencana.
b) Perbaikan prasarana dan sarana umum.
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c) Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.
d) Pemulihan sosial psikologis.
e) Pelayanan kesehatan.
f) Rekonsiliasi dan resolusi konflik.
g) Pemulihan sosial ekonomi budaya.
h) Pemulihan kemanan dan ketertiban.
i) Pemulihan fungsi pemerintah.
j) Pemulihan fungsi pelayanan publik.
k) Ketentuan lain mengenai rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah.
2) Rekonstruksi. Dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik
meliputi:
a) Pembangunan kembali sarana dan prasarana.
b) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat.
c) Membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
d) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih
baik dan tahan bencana.
e) Partisipasi dan peran serta Lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha
dan masyarakat.
f) Peningkatan kondisi sosial, ekonimi dan budaya.
g) Peningkatan fungsi pelayanan publik, dan pelayanan umat.
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D. Peran
Dougherty & Pritchard (1985) dalam Renda (2015:28), teori peran ini
merupakan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi.
Bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku
atau tindakan. Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Renda (2015:29),
mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan
peran tersebut oleh para penilai dan pengamat terhadap produk atau outcome yang
dihasilkan. Strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan
persepsi peran atau role perception Kahn, 1964: Oswald, Masholder, & Harris,
1997 dalam Renda (2015:29).
E. Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT)
Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) adalah salah satu forum
pengurangan risiko bencana dalam kelurahan tangguh bencana yang mana SIBAT
ini dibawah binaan dari PMI. Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim
SIBAT) berfungsi dan berperan sebagai pendamping sekaligus sebagai penggerak,
pembimbing, penyuluh, dan motivator yang memobilisasi masyarakat dalam
kegiatan/ upaya-upaya kesiapsiagaan bencana, penanganan dampak kesehatan,
lingkungan dan masalah sosial lainnya maupun tanggap darurat di masyarakat.
Tim SIBAT juga berperan dalam upaya pemberdayaan kapasitas dan
pengorganisasian masyarakat agar dapat mengambil inisiatif dan melakukan
tindakan dalam meminimalkan dampak bencana yang terjadi di lingkungannya

24

dengan melakukan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan
iklim dalam upaya mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana. Tim SIBAT PMI
memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
a. Bertanggung jawab dalam menggerakan dan memobilisasi masyarakat dalam
program-program mewujudkan Kelurahan Tangguh Bencana antara lain
sebgai berikut:
1) Sosialisasi penyadaran masyarakat tentang keluarga ke keluarga maupun
masyarakat luas dalam berbagai forum/ kesempatan.
2) Bersama-sama dengan masyarakat melakukan pemetaan Kelurahan
tentang tingkat kerentanan/ kerawanan, maupun pemetaan sumber daya.
3) Memberikan pelatihan/ penyuluhan kepada masyarakat dilingkungan
tentang

upaya-upaya

kesiapsiagaan

bencana,

dampak

kesehatan,

lingkungan dan masalah sosial lainnya maupun tanggap darurat bencana
seta sistem peringatan dini dan upaya-upaya mitigasi
4) Memobilisasi masyarakat dalam mengimplementasikan rencana kegiatan
5) Membantu aparat kelurahan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan (LPMK) dalam memutuskan rencana pengendalian dan
operasional kesiapsiagaan bencana melalui pencegahan, mitigasi dan
kesiapsiagaan maupun upaya-upaya pengurangan resiko lainnya, baik
yang disebabkan oleh bencana, dampak kesehatan lingkungan maupun
masalah sosial.
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6) Mengorganisir pelatih/ simulasi/ gladi bagi masyarakat sehingga
masyarakat sehingga menjadi familiar dan mampu melaksanakan langkahlangkah evakuasi dan upaya-upaya penyelamatan dan pengaman diri saat
bencana riil terjadi.
7) Membantu

merumuskan

cara-cara

menjaga

keberlangsungan

(sustainability) program melalui fund rising, penyadaran sosial dll.
8) Menumbuhkan

kesadaran

masyarakat

untuk

berpartisipasi

dalm

perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan sustainability
(keberlangsungan) program-program.
9) Mengorgansir masyarakat dalam melaksanakan berbagi program terkait
seperti program kesehatan berbasis masyarakat (Community Based
Health),
10) pertolongan pertama berbasis masyarakat (Community Based First Aid/
CBFA), Perlindungan Lingkungan Hidup, Primary Health Care (PHC)
yaitu pelayanan kesehtan pokok. Tujuan Comunty Based First Aid (CBFA)
adalah untuk mengembangkan dasar pelatihan pertolongan pertama dan
juga untuk melengkapi dengan memasukan aspek kesehatan masyarakat
managemen bencana (kesiapasiagaan dan respon).
b. Pada saat terjadi potensi bencana, maka Tim SIBAT melakukan tugas
upaya kesiapsiagaan tanggap darurat bencana.
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c. Pada saat bencana terjadi, Tim SIBAT melakukan upaya tanggap darurat
bencana secara cepat, tepat dan terkoordinasi di bawah komando kepala
Kelurahan Kalipancur.
d. Berkewajiban membantu tugas dan kewajiban pemerintah kelurahan
dalam memberikan respon Tim Satgana PMI saat menjalankan kegiatan
tanggap darurat bencana di daerahnya baik pada sebelum, saat dan
setelah bencana.
F. Kelurahan tangguh Bencana
1. Pengertian kelurahan Tangguh Bencana
Definisi Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana menurut Perka BNPB No.
1 Th 2012 yaitu Desa/ Kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk
beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan
segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Kelurahan Tangguh Bencana
merupakan program dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai
upaya pengurangan risiko bencana.Program Kelurahan Tangguh Bencana
(KATANA) ini diharapkan kelurahan tersebut memiliki kemampuan secara mandiri
dalam beradaptasi dengan daerah tempat tinggal yang rawan akan bencana serta cepat
tanggap saat terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana.

2. Tujuan Kelurahan Tangguh Bencana
Adapun tujuan dari adanya Kelurahan tangguh bencana adalah sebagai berikut:
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a. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampakdampak merugikan bencana;
b. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam
pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana
c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber
daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana
d. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber
daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana
e. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak
pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM), organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya
yang peduli.
3. Konsep Masyarakat Tangguh Bencana
Konsep Kelurahan tangguh secara umum (BPBD, 2018) yaitu:
1) Mampu Mengatisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak (ancaman
bencana), dengan cara melakukan adaptasi.
2) Mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadi
bencana.
3) Kalau terkena dampak bencana mereka akan dengan cepat bisa membangun
kehidupannya menjadi normal.
4) Build back better and safer (membangun kembali lebih baik dan lebih aman).
4. Prinsip-prinsip Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)
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Prinsip-prinsip Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) yaitu:
a) Bencana adalah urusan bersama.
b) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
c) Pemenuhan hak masyarakat.
d) Masyarakat menjadi pelaku utama.
e) Dilakukan secara partisipatoris.
f) Mobilisasi sumber daya lokal.
g) Inklusif.
h) Berlandaskan kemanusiaan.
i) Keadilan dan kesetaraan gender.
j) Keberpihakan pada kelompok rentan.
k) Transparansi dan akuntabilitas.
l) Kemitraan.
m) Multi ancaman.
n) Otonomi dan desentralisasi pemerintahan.
o) Pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan.
p) Diselenggarakan secara lintas sektor.
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5.Strategi Kelurahan Tangguh Bencana ( KATANA)
Suatu program tentunya mempunyai sebuah strategi untuk mensukseskan
program tersebut atau untuk membuat program yang direncanakan berhasil.
Program Kelurahan tangguh Bencana (KATANA) untuk menjadikan program ini
sebagai program yang berhasil dan bermanfaat dalam penanggulangan bencana
mempunyai sepuluh strategi. Sepuluh Strategi Kelurahan Tangguh Bencana
(KATANA) diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Pelibatan seluruh lapisan masyarakat,
2) pemanfaatan sumber daya lokal,
3) keberlanjutan sinkronisasi program kegiatan,
4) dukungan pemerintah/ pemerintah daerah,
5) peningkatan pengetahuan dan kesadaran,
6) pengurangan kerentanan,
7) peningkatan kapasitas,
8) penerapan manajemen risiko,
9) pemanduan PR dalam pengembangunan, dan
10) pengarus-utamaan PRB.
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Gambar 2. 1 Strategi kelurahan tangguh Bencana
Sumber: BNPB, 2013
6. Sistem Nasional Penanggulangan Bencana
Program yang bagus akan berhasil apabila didukung dengan sistem
yang bagus. Begitupun dengan program Kelurahan Tangguh Bencana
(KATANA) mempunyai sebuah sistem nasional Penanggulangan Bencana
yaitu

meliputi:

legalisasi,

perencanaan,

kelembagaan,

pendanaan

perencanaan kapasitas/ IPTEK dan yang terakhir adalah penyelengaraan
penanggulangan bencana.
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Gambar 2. 2 Sistem Penanggulangan Bencana Nasional
Sumber: BNPB, 2013
Masyarakat yang berada di desa atau kelurahan adalah penerima
dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku langsung yang akan
merespon bencana disekitarnya oleh karena itu dengan memanfaatkan semua
potensi sumber daya yang dimiliki, masyarakat desa/ Kelurahan dapat menjadi
tangguh terhadap bencana, sehingga risiko korban jiwa, kerugian harta dan lainlain akan bisa diperkecil atau dihindari. Kelurahan Tangguh Bencana adalah
Kelurahan yang memiliki kemampuan untuk berdaptasi dan menghadapi ancaman
bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak yang merugikan
(BNPB,2017). Berdasarkan definisi tersebut tidak mudah bagi pemerintah dan
masyarakat kelurahan untuk mencapai ketangguhan terhadap bencana karena
ketangguhan ini bersifat multidisiplin dan multi sektoral, khususnya ketangguhan

32

yang bersifat langsung terhadap kehidupan masyarakat. Pada Peraturan Kepala
BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa/Kelurahan Tangguh
Bencana terdapat 20 indikator untuk menggambarkan ketangguhan bencana suatu
kelurahan. Adapun 20 indikator itu adalah sebagai berikut:
7. Indikator Kelurahan Tangguh Bencana
Tabel 2. 1Indikator Desa/Kelurahan Tangguh Bencana: Perka 1/2012
Kategori

No

Legislasi

1

Perencanaan

Kelembagaan

Pendanaan

Pengembangan
Kapasitas

2
3

Kebijakan/Peraturan di Desa/Kel tentang PB/PRB
Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Aksi
Komunitas, dan/atau Rencana kontijensi
Forum PRB

4

Relawan Penanggulangan Bencana

5
6
7
8
9
10
11

Kerjasama antar pelaku dan wilayah
Dana tanggap darurat
Dana untuk PRB
Pelatihan untuk pemerintah desa
Pelatihan untuk tim relawan
Pelatihan untuk warga desa
Pelibatan/partisipasi warga desa

12
13

Pelibatan Perempuan dalam tim relawan
Peta dan analisa risiko
Peta dan jalur evakuasi serta tempat pengungsian

14
15
Penyelenggaraan
Penanggulangan
Bencana

Sumber : BNPB, 2013

Indikator

16

Sistem peringatan dini

17

Pelaksanaan mitigasi struktural (fisik)
Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan
masyarakat

18

Perlindungan kesehatan kepada kelompok rentan

19

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) untuk PRB

20

Perlindungan aset produktif utama masyarakat
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8. Tingkatan KATANA
Suatu Kelurahan tangguh bencana antara kelurahan tangguh bencana yang
satu dan kelurahan tangguh bencana lainnya tentunya tidak sama tingkatannya.
Tingkatan

kelurahan

tangguh

bencana

sesuai

dengan

capaian

upaya

penanggulangan yang telah dilakukan oleh suatu kelurahan tangguh bencana.
Adapun Tingakatan Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) menurut Badan
Penanggulangan Bencana (BPBD) tahun 2017 ada 3 tingkatan yaitu sebagai
berikut:
1) Tingkat Pratama (Tingkat Awal)
Kelurahan tangguh Bencana tingkata Pratama (Tingkat Awal) memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun kebijakan PRB di tingkat desa
atau kelurahan.
b. Adanya upaya-upaya awal untuk menyusun dokumen perencanaan PB
c. Adanya

upaya-upaya

awal

untuk

membentuk

forum

PRB

yang

beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat.
d. Adanya upaya-upaya awal untuk membentuk tim relawan PB Desa/
Kelurahan.
e. Adanya upaya-upaya awal untuk mengadakan pengkajian risiko, manajemen
risiko dan pengurangan kerentanan.
f. Adanya upaya-upaya awal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan
serta tanggap bencana.
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2) Tingkat Madya (Tingkatan Menengah)
a. Adanya kebijakan PRB yang tengah dikembangkan di tingkat desa atau
kelurahan.
b. Adanya dokumen perencanaan PRB yang telah tersusun tetapi belum
terpadu ke dalam instrumen perencanaan desa.
c. Adanya forum PRB yang beranggotakan wakil-wakil dari masyarakat,
termasuk, kelompok perempuan dan kelompok rentan, tetapi belum
berfungsi penuh, dan aktif.
d. Adanya tim relawan PB desa/ Kelurahan yang terlibat dalam kegiatan
peningkatan kapasitas, pengetahuan dan pendidikan kebencanaan bagi
para anggotanya dan masyarakat pada umumnya, tetapi belum rutin dan
tidak terlalu aktif.
e. Adanya upaya-upaya untuk mengadakan pengkajian resiko, manajemn
risiko, manajemen risiko dan pengurnagan kerentanan, termasuk
kegiatan-kegiatan ekonomi produktif alternative untuk mengurnagi
kerentanan, tetapi belum terlalu teruji.
f. Adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kapsitas kesiapsiagaan serta
tanggap bencana yang belum teruji dan sistematis

3) Tingkatan Utama (Tingkatan tertinggi)
a. Adanya Kabijakan PRB yang telah dilegalkan dalam bentuk perdes atau
perangkat hukum setingkat di kelurahan;
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b. Adanya dokumen perencanaan Penanggulangan Bencana yang telah
dipadukan kedalam RPJMDesa dan rinci kedalam RKPdes;
c. Adanya

forum

Pengurangan

Resiko

Benacana

(PRB)

yang

beranggotakan wakil-wakil masyarakat, termasuk kelompok perempuan
dan kelompok rentan, dan wakil pemerintah desa/kelurahan yang
berfungsi dan aktif;
d. Adanya Tim relawan Penanggulangan Bencana (PB) desa/ Keluraha
yang secara rutin terlibat aktif dalam kegiatan peningkatan kapasitas,
pengetahuan dan pendidikan kebencanaan, bagi para anggotanya, dan
masyarakat pada umumnya;
e. Adanya upaya-upaya sistematis untuk mengadakan pengkajian risiko,
manajemn risiko dan penguranagn kerentanan, termasuk kegiatankegiatan ekonomi produktif alternative untuk mengurangi kerentanan;
f. Adanya

upaya-upaya

sistematis

untuk

meningkatkan

kapasitas

kesiapsiagaan serta tanggap bencana;
9. Kegiatan-kegiatan Dalam Pengembangan Desa/ kelurahan Tangguh
Bencana.
1) Pengkajian Risiko Desa/ Kelurahan
2) Perencanaan PB dan Prencanaan Kontijensi
3) Pembentukan Forum PRB Desa/ Kelurahan
4) Peningkatan Kapasitas warga dan aparat dalam PB
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5) Pemanduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa/ kelurahan dan
legalisasi.
6) Pelaksanaan PRB di Desa/ Kelurahan.
7) Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan program di tingkat Desa/ Kelurahan.

G. Tinjauan Penelitian terdahulu
Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu
No
1

Nama dan
Tahun
Juhadi,
wahyu
Setianingsih
dkk.
Tahun 2016

2

Zahirah zahrah
tahun, 2017

3

Fauzan
Ersad dan
Zainal
Hidayat,
2016

Judul

Variabel

Metode
Analisis
Deskriptif
kualitatif

Pola Perilaku
Masyarakat Dalam
Pengurangan
Resiko Bencana
Tanah Longsor Di
Kecamatan
Banjarwangu
Kabupaten
Banjarnegara Jawa
Tengah

-

Pola Perilaku
masyarakat
Penguranagan
resiko bencana
tanah longsor.

Implementasi
Program Kelurahan
Siaga Bencana (KSB)
Dikecamatan
Ngaliyan Kota
Semarang
Implementasi
Kebijakan Peraturan
Menteri Sosial
Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun
2012 Tentang Taruna
Siaga Bencana
Dalam
Penanggulangan
Bencana Di Kota
Semarang

-

Implementasi
Program KSB

Deskriptif
kualitatif,

- implementasi
- taruna Siaga
Bencana
-Penanggulangan
Bencana

Kualitatif
deskriptif
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NNo
4

5

Nama dan
Tahun
Muhammad
Alfa Jihan,
Muchammad
Yusrizal
Tahun 2014

Hariyanto,
Erni Suharini
Tahun 2009

Judul

Variabel

Penelitian Potensi
Gerakan Tanah di
Kecamatan
Gunungpati Kota
Semarang Beserta
Penanggulangannya
-

Wilayah di
Kecamatan
Gunungpati yang
berpotensi
adanya gerakan
tanah

Preferensi
Permukiman dan
Antisipasi
Penduduk yang
Tinggal di Daerah
Rawan Longsor di
Kota Semarang

Kondisi
permukiman
daerah rawan
longsor
Kondisi sosial
ekonomi
penduduk yang
tinggal di daerah
rawan longsor
Motivasi
penduduk tinggal
di rawan longsor
Tingkat
kerentanan
medan terhadap
longsoran
Faktor fisik
medan yang
mempunyai
hubungan dengan
tingkat
kerentanan
medan terhadap
longsoran
Tingkat stabilitas
lereng dan
persebarannya

-

-

-

6

Heri
Tjahjono
Tahun 2003

Kerentanan Medan
Terhadap
Longsoran dan
Stabilitas Lereng di
Daerah Kecamatan
Gunungpati Kota
Semarang (Suatu
Aplikasi
Pendekatan Survei
Medan

-

-

-

Metode
Analisi
Analisis tata
guna lahan,
curah hujan,
peta geologi
lembar
MagelangSemarang
Anaisis data
deskriptif
kuantitatif.

Kualitatif
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H. Kerangka Berpikir
Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang
Kelurahan Kalipancur yang rawan akan bencana tanah longsor . Di Kelurahan
tesebut terdapat Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) yang
merupakan salah satu forum pengurangan risiko bencana (FPRB) yang ada di
kelurahan Kalipancur sebagai Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA). Tim
Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) di bawah binaan PMI.
Pembentukan Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) memiliki fungsi
atau peran sebagai pendamping sekaligus penggerak, pembimbing, penyuluh dan
motivator yang memobilisasi masyarakat dalam kegiatan/ upaya-upaya
kesiapsiagaan bencna, penanganan dampak kesehatan, lingkungan dan masalah
sosial lainnya maupun tanggap darurat bencana di masyarakat. Tujuannya dengan
adanya Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) masyarakat menjadi
tangguh dalam mengahadapi bencana tanah longsor yang ada di Kelurahan
Kalipancur.
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Bencana tanah longsor yang sering terjadi Kelurahan Kalipancur
BPBD kota Seamarang menetapkan Kelurahan Kalipancur sebagai
Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA)
Forum Pengurangan Risiko Bencana

BPBD

SIBAT (siaga Bencana
berbasis masyarakat)

KSB (Kelompok
Siaga Bencana)

PMI

Peran Tim SIBAT (Siaga Bencana
berbasis masyarakat)

Menggerakan dan memobilisasi
masyarakat
1. Sosialisasi
2. Pemetaan
3. Pelatihan

Tanggap darurat

1. Pra Bencana
2. Saat Bencana
3. Pasca Bencana

Upaya mewujudkan ketangguhan bencana
tanah longsor Masyarakat Kelurahan
Kalipancur RW I
Aspek Ketangguhan Masyarakat
1. Kapasitas Masyarakat
- Pengetahuan
- Sikap
- tindakan
2. Rencana Tanggap darurat
3. Sistem Peringatan dini
4. Mobilisasi Masyarakat

Masyarakat Kelurahan Kalipancur RW I Tangguh Bencana
Tanah longsor

Tabel 2. 3 Kerangka Berpikir

BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Tim Siaga
Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) dalam mewujudkan ketangguhan
bencana tanah longsor di Kelurahan kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota.
Hubungan peran Tim SIBAT dengan Ketangguhan masyarakat dalam
menghadap bencana tanah longsor adalah:
a. Peran Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat ( Tim SIBAT) berdasarkan
Surat Keputusan Kelurahan Kalipancur memiliki peran mobilisasi masyarakat
seperti mengadakan pelatihan mitigasi bencana, pelatihan mata pencaharian
alternatif, pelatihan pertolongan pertama, sosialisasi tentang bencana tanah
longsor yang ada di Kelurahan Kalipancur dan kegiatan lainnya yang dapat
mewujudkan

ketanggguhan

masyarakat

Kelurahan

Kalipancur

dalam

menghadapi bencana tanah longsor.
b. Sebagian besar masyarakat Kelurahan Kalipancur RW 1 memiliki kapasitas
yang sangat tinggi baik dari segi pengetahuan mengenai bencana tanah longsor,
sikap masyarkat dalam mengurangi maupun mengatasi bencana tanah longsor
yang ada di Kelurahan Kalipancur, Tindakan masyarakat dalam menghadapi
bencana yang tinggi, rencana tanggap darurat dalam upaya menghadapi
bencana yang tinggi, pengetahuan masyarakat tentang sistem peringatan dini
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tinggi serta mobilisasi masyarakat dalam kegitan-kegiatan yang berkaitan
dengan upaya mewujudkan ketangguhan bencana tanah longsor tinggi.
c. Kendala dalam mewujudkannya Ketangguhan bencana longsor di Kelurahan
Kalipancur adalah 1) Kurangnya anggaran atau dana dari desa atau pemerintah
Kota Semarang, 2) Kurang aktifnya beberapa anggota dari Tim Siaga Bencana
Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) Kelurahan Kalipancur sehingga dalam
pelaksanaan program guna mewujudkan ketangguhan bencana longsor
kekurangan sumber daya manusia.
B. Saran
a. Pemerintah Kelurahan Kalipancur
Saran untuk pemerintah Kelurahan Kalipancur terus mendukung programprogram Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) untuk
mewujudkan ketangguhan bencana tanah longsor di Kelurahan Kalipancur
pada umumnya dan RW I atau daerah yang rawan bencana tanah longsor pada
khususnya , adanya insentif yang diberikan kepada relawan atau Tim Siaga
Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT).
b. Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT)
Saran untuk Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarkat (Tim SIBAT) yaitu tetap
menjaga kekompakan untuk keberlangsungan Tim SIBAT, menjaga hubungan
kerjasama dengan stackholder atau mitra, bersedia ikut serta menyumbangkan
waktu tenaga dan pikiran untuk mewujudkan ketangguhan bencana longsor di
di Kelurahan Kalipancur.
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c. Masyarakat
Saran untuk masyarakat yaitu ikut serta menjaga dan memelihara sarana dan
prasarana untuk mewujdukan ketangguhan bencana

yang ada. Terus

mendukung Tim Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (Tim SIBAT) dengan
cara mengikuti program-program yang telah diadakan oleh Tim SIBAT.
Bersedia ikut serta menyumbangkan pemikiran, tenaga, dan bantuan dana demi
kelancaran kegiatan aksi komunitas dalam upaya pengurangan risiko bencana
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