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SARI 

Oktafiani, Ika Nur. 2018, Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana di  

SMP Negeri Pasureso Kabupaten Kebumen.Skripsi. Jurusan Geografi, Fakultas 

Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Ir. Ananto Aji, M.S.  

Kata Kunci: Sekolah Siaga Bencana, Pengetahuan Bencana, Implementasi, 

Kebijakan Sekolah, Kapasitas, Kendala 

Bencana tanah longsor yang sering terjadi dan mengakibatkan beberapa 

kerusakan kecil di lingkungan sekolah menjadikan SMP Negeri Padureso menjadi 

sekolah paling berpotensi terhadap bencana tanah longsor di Kecamatan Padureso. 

Sehingga PMI Kabupaten Kebumen bersama Palang Merah Jerman menunjuk 

SMP Negeri Padureso menjadi sekolah siaga bencana. Tujuan penelitian ini 

mengukur pengetahuan siswa, menganalisis implementasi program sekolah siaga 

bencana, dan menganalisis kendala program sekolah siaga bencana di SMP 

Negeri Padureso. 

Teknik pengambilan sampel yaitu total sampling dengan jumlah 103 siswa 

kelas VIII dan IX yang telah mengikuti sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan 

menghadapi bencana dalam program SSB. Teknik pengambilan data berupa 

observasi, wawancara, test, kuesioner, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan analisis statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Hasil penelitian ini yaitu: a) tingkat pengetahuan siswa perlu ditingkatan 

untuk beberapa indikator karena masih tergolong rendah, hampir seluruh siswa 

mengetahui tanda atau ciri  sekolah rawan bencana serta jenis dan potensi bencana 

di lingkungan sekolah akan tetapi tidak memahami arti atau maksud program 

sekolah siaga bencana yang diterapkan di sekolah,  b) analisis implementasi 

program SSB, antaralain;  1) rata-rata pengetahuan siswa dalam kategori tinggi, 

dibuktikan melalui pengetahuan kapasitas dan pengetahuan mengenai upaya 

pengurangan risiko bencana dengan masing-masing persentase 69,96% untuk 

pengetahuan kapasitas dan 68,54% untuk pengetahuan upaya pengurangan risiko 

bencana dan pengetahuan siswa mengenai bahaya bencana dalam kategori sedang 

dengan rata-rata 65,77% 2) kebijakan sekolah dalam kategori sedang dengan 

persentase 50%, 3) rencana tanggap darurat dalam kategori tinggi dengan 

persentase 66,7%, dan 4) mobilisasi sumberdaya dalam kategori tinggi dengan 

persentase 66,67%. c) kendala yang dihadapi adalah kendala internal berupa dana, 

kesadaran warga sekolah, belum adanya SOP dan kurikulum SSB.  

Saran untuk keberhasilan program SSB adalah sekolah perlu menyediakan 

prosedur tetap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang digunakan sebagai 

acuan tetap dalam penyelenggaraan kegiatan kebencanaan di sekolah serta perlu 

adanya dana khusus yang dialokasikan untuk kegiatan program sekolah siaga 

bencana.  
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ABSTRACT 

Oktafiani, Ika Nur. 2018. Implementation of preparedness disaster school in SMP 

Negeri Padureso Kebumen regency. Skripsi. Geography Department, Social 

Science Faculty, Semarang State University . student adviser Dr. Ir. AnantoAji, 

M.S. 

Key word : preparedness disaster school, disaster knowledge, implementation, 

school pricipal, capacity, obstacle. 

Land slide disaster that happened several times in SMP Negeri Padureso 

and  giving effect to the school building and make that school  become the most 

potentially land slide disaster school in Padureso Subdistrict. So, the Indonesian 

red cross in Kebumen Regency along with jerman red cross point out SMP 

NegeriPadureso as the preparedness disaster school. Purpose of this research is to 

measure student knowledge, analyze the implementation of preparedness disaster 

school, and analyze obstacle of that program in SMP Negeri Padureso. 

Sample interpretation technique that used is total sampling with amount of 

student on 8
th

 and 9
th

 grade is 103 that have been followed socialization and 

simulation of preparedness to face disaster in SSB program. Data interpretation 

technique that used is observation, interview, test, quesionery, and documentation. 

Data analysis technique that used is descriptive statistic with quantitative 

approach. 

The result is a) level of student knowledge need to improve in some 

indicator because its still for low category, almost all of the student know 

characteristic of disaster preparedness school also kind and potential disaster in 

school environment but not understand meaning of the program preparedness 

disaster school whichbeing implemented in school, b) analysis about 

implementation in SSB program is, 1) in average student knowledge and skill is in 

high category, proofed by percentage of knowledge capacity 69,96 % and skill 

about reffort to reduct disaster risk 68,54 % , both of them is in the middle 

category with average 65,77 % 2) school principle in middle category with score 

50 % 3) pereparedness emergency plan in high category in 66,67 % c) obcstacle is 

about fund, and awareness of school society, and SOP and SSB curriculum is not 

yet available. 

Suggestion for sucsesness of SSB program is school need to provide 

permanent procedure about preparedness in order to deal with disaster that used as 

reference on implement of  disaster activity in school and need particular fund that 

allocated for activity of preparedness disaster school. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kabupaten kebumen merupakan salah satu kabupaten rawan bencana di 

Jawa Tengah. Kondisi topografi Kebumen terdiri atas wilayah pegunungan dan 

dataran rendah. Sangat berisiko terjadi bencana seperti banjir, tsunami, puting 

beliung, dan tanah longsor. Banjir dan tanah longsor merupakan ancaman 

terbesar di beberapa kecamatan di Kabupaten Kebumen, diantaranya 

Kecamatan Ayah, Puring, Buayan, Adimulyo, Sempor, Karangsambung, Alian, 

Karanggayam dan Kecamatan Padureso. 

Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Kebumen, pada Oktober 2017 sebanyak 112 desa di 15 kecamatan rawan 

longsor yang mengancam 95 ribu jiwa, sehingga Pemerintah Kabupaten 

Kebumen melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

bekerjasama dengan Polri, SAR, PMI, Pemadam Kebakaran, Tagana, Pramuka, 

RAPI, ORARI, Tenaga Kesehatan, TRC, Banser, hingga pelajar dan 

mahasiswa melakukan kegiatan apel kesiapsiagaan antisipasi menghadapi 

musim hujan di alun-alun Kebumen guna menyiagakan semua unsur dalam 

rangka penanggulangan potensi terjadinya bencana alam. karena potensi 

bencana terbesar di Kebumen terjadi pada musim penghujan. (Rohman, 2018). 

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dalam 

situs resminya melansir sebanyak 11 kecamatan di Kebumen rawan pergerakan 

tanah menengah hingga tinggi. Salah satu Kecamatan yang berisiko tinggi 
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terkena dampak pergerakan tanah adalah Kecamatan Padureso. Pada 

umumnya gerakan tanah terjadi ketika curah hujan di suatu daerah tinggi. 

faktor curah hujan dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya gerakan tanah 

dikarenakan tanah yang jenuh air akan menyebabkan berkurangnya kestabilan 

tanah (Setyaningsih dan Sholeh, 2010:6). 

SMP Negeri Padureso terletak di Desa Sidatoto, Kecamatan Padureso, 

Kabupaten Kebumen. Bencana tanah longsor pernah terjadi di Desa Sidototo 

pada tahun 2010. Kerusakan parah terjadi pada jalan Provinsi yang 

menghubungkan Kecamatan Prembun menuju Wonosobo yang melewati 

Kecamatan Padureso, sehingga menjadi kendala akses menuju sekolah bagi 

siswa SMP Negeri Padureso. Lingkungan SMP Negeri Padureso pun tidak 

lepas dari bencana tanah longsor tersebut mengakibatkan kerusakan pada 

halaman sekolah dan lapangan upacara yang terkena longsoran tanah. 

Kerusakan fasilitas sekolah diperkirakan sekitar 5% dan tidak menimbulkan 

korban jiwa. 

Berada di wilayah yang berpotensi terhadap bencana tanah longsor dengan 

komponen sekolah dan masyarakat sekitar sekolah yang masih kurang tentang 

pengetahuan mitigasi, kesiapsiagaan, kewaspadaan serta ketanggapannya 

dalam menyikapi dan menghadapi potensi bencana yang ada di lingkungan 

sekolah menimbulkan kekhawatiran ketua PMI Kabupaten Kebumen mengenai 

masalah kapasitas komponen sekolah. Menyikapi hal tersebut PMI Kabupaten 

Kebumen bekerja sama dengan German Red Cross (GRC) pada tahun 2010 

menunjuk SMP Negeri Padureso menjadi sekolah siaga bencana menyusul 15 
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sekolah lainnya yang pada tahun sebelumnya telah ditunjuk oleh PMI dan 

GRC. Penunjukkan tersebut didasari oleh karena kondisi geologi wilayah 

Padureso yang rawan pergerakan tanah longsor serta rendahnya kapasitas 

warga, baik warga sekolah maupun warga sekitar lingkungan sekolah dalam 

menyikapi bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggal mereka. Dalam 

pelaksanaannya, keterlibatan warga sekolah sangat penting karena siswa, guru, 

staf, dan Kepala Sekolah merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban 

bencana.  

Di awal pelaksanaannya PMI Kabupaten kebumen bersama GRC 

mengadakan sosialisasi dan simulasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 

di SMP Negeri Padureso dan dibantu oleh beberapa komponen pemerintah 

lainnya seperti BPBD Kabupaten Kebumen, serta pemerintah daerah dan warga 

sekitar lingkungan sekolah. Sosialisasi dan simulasi tersebut diharapkan 

mampu menambah pengetahuan  komponen sekolah dan warga yang berada di 

sana mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang mengancam 

lingkungan tempat tinggal mereka. 

Setelah sosialisasi dilaksanakan, PMI memiliki program penyuluhan 

berkala yang dilaksanakan satu sampai dua kali dalam satu tahun dengan 

mengundang Pembina PMR dan 7 anggotanya untuk mengikuti penyuluhan 

mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana di kantor PMI. Kegiatan tersebut 

telah dilaksanakan mulai tahun 2009 oleh PMI yang merupakan suatu agenda 

berkelanjutan dari sosialisasi pertama yang pernah dilaksanakan di sekolah-

sekolah yang telah ditunjuk sebagai sekolah siaga bencana.  
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Penyuluhan pada pembina PMR dan anggota PMR diharapkan dapat 

disikapi dengan baik oleh sekolah dengan membagi ilmunya kepada komponen 

sekolah lainnya. Hal tersebut ditanggapi baik oleh PMR SMP Padureso dengan 

terlaksananya program mentoring yang berupa tutor sebaya. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan dua kali dalam satu tahun untuk siswa kelas VII dan VIII 

dikarenakan pembina PMR beranggapan bahwa siswa kelas IX telah mampu 

memahami dengan baik upaya penanggulangan bencana, serta kesiapsiagaan 

dalam menghadapi bencana yang berpotensi terjadi di lingkungan sekolah. 

kegiatan tutor sebaya dilaksanakan dengan 1 anggota PMR yang menginduksi 

3 siswa mengenai materi kesiapsiagaan yang sebelumnya telah mereka terima 

(anggota PMR) dari pembina PMR. Kegiatan tersebut dilaksanakan di luar jam 

efektif belajar mengajar untuk kemudian dilaporkan hasilnya kepada pembina 

PMR dan dilakukan evaluasi mengenai pemahaman yang dimiliki oleh siswa 

dan anggota PMR itu sendiri. Kegiatan tutor sebaya dilaksanakan dengan 

harapan agar setiap siswa waspada dan tanggap menghadapi bencana yang 

dapat terjadi di lingkungan sekolah. Sehingga ketika bencana benar-benar 

terjadi maka kemungkinan jatuhnya korban jiwa dapat diminimalisir karena 

siswa akan lebih waspada serta tanggap dikarenakan mereka mengetahui dan 

memahami upaya pengurangan risiko bencana melalui mitigasi bencana yang 

telah diajarkan dan dipraktikan sebelumnya. 

Sekolah berbasis siaga bencana` sangat penting keberadaannya dalam 

mempersiapkan diri menghadapi bencana yang dapat terjadi kapan saja. 

Kegiatan pendidikan di sekolah yang telah berbasis bencana sangat efektif dan 
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berkesinambungan dalam upaya memberikan pengetahuan kebencanaan, baik 

secara tersurat maupun tersirat. Pemberian pendidikan kebencanaan sangat 

baik untuk memberi informasi mengenai perlunya kesiapsiagaan 

menanggulangi dan menangani bencana bagi seluruh warga sekolah. Melalui 

pendidikan, pengetahuan mengenai sesuatu dapat menjadi lebih baik dan 

memahaminya secara mendalam. Demikian pula pengetahuan tentang bencana 

alam, harus ditingkatkan melaui pendidikan. Pengetahuan mengenai 

pendidikan kebencanaan pada dasarnya merupakan pengetahuan 

multidisipliner yang artinya melibatkan banyak studi atau kajian keilmuan 

(Suharini dkk, 2015:186). 

Undang- undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

menerangkan bahwa bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 

untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganosasian serta melalui langkah 

yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan dilakukan untuk memastikan 

upaya yang tepat dan cepat dalam menghadapi bencana. Adapun 

penanggulangan bencana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008, 

penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi 

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

Dalampelaksanaan setiap program pasti terdapat kendalan yang 

mengikutinya, kendala merupakan halangan berupa faktor atau keadaan yang 

menghalangi atau membatasi pencapaian sasaran, dalam pelaksanaannya ada 

beberapa kendala yang menghambat beberapa kegiatan kesiapsiagaan yang 



6 

seharusnya dapat dilaksanakan oleh pihak SMP Negeri Padureso. Adapun 

kendala yang menghambat terlaksananya kegiatan kesiapsiagaan tersebut 

adalah kendala yang berasal dari dalam sekolah ataupun yang berasal dari luar 

sekolah (pihak pemerintah terkait penyelenggara).  

Sekolah siaga bencana merupakan upaya mitigasi yang telah diterapkan di 

lingkungan sekolah dan melibatkan seluruh komponen sekolah dalam 

pelaksanaannya. Setelah SMP Negeri Padureso dikukuhkan sebagai sekolah 

siaga bencana dan memiliki pengetahuan mengenai pengurangan risiko 

bencana serta telah mengaplikasikan ilmunya kepada lingkungan masing-

masing, maka bukan tidak mungkin risiko yang ditimbulkan oleh bencana 

tersebut dapat diminimalisir. Risiko bencana dapat dikurangi apabila tingkat 

kerentanan dapat diperbaiki melalui berbagai tindakan kesiapsiagaan, baik 

sebelum kejadian bencana, pada saat bencana, maupun setelah bencana (Aji, 

2015:2). 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah. 

1. Bagaimana pengetahuan siswa SMP Negeri Padureso mengenai program 

sekolah siaga bencana di SMP Negeri Padureso Kabupaten Kebumen 

Tahun 2018? 

2. Bagaimana implementasi program sekolah siaga bencana di SMP Negeri 

Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2018? 
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C. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Mengukur pengetahuan siswa mengenai program sekolah siaga bencana di 

SMP Negeri Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2018. 

2. Menganalisis implementasi program sekolah siaga bencana di SMP Negeri 

Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2018. 

3. Menganalisis kendala program sekolah siaga bencana di SMP Negeri 

Padureso Kabupaten Kebumen Tahun 2018. 

D. Manfaat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi atau 

bahan referensi dalam pembelajaran mengenai Sekolah Siaga Bencana. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu dan wawasan mengenai program 

sekolah siaga bencana. 

b. Bagi Sekolah, memberi informasi kepada warga sekolah mengenai 

Implementasi program sekolah siaga bencana yang dilaksanakan di 

Sekolah. 
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c. Bagi Pemerintah (BPBD, PMI, dan Pemerintah Kabupaten), sebagai 

bahan evaluasi mengenai implementasi program sekolah siaga bencana 

selaku pembuat kebijakan sekolah siaga bencana. 

E. Batasan Istilah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dipertegas untuk 

membatasi isi dari penelitian tersebut. Berikut penegasan istilah dalam 

penelitian ini. 

1. Sekolah Siaga Bencana (SSB) 

Menurut Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana (2011), Sekolah 

Siaga Bencana adalah sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola 

risiko bencana di lingkungannya. Kemampuan tersebut diukur dengan 

dimilikinya perencanaan penanggulangan bencana (sebelum, saat dan 

sesudah bencana), ketersediaan logistik, keamanan, dan kenyamanan di 

lingkungan pendidikan, infrastruktur, serta sistem kedaruratan, yang 

didukung oleh adanya pengetahuan dankemampuan kesiapsiagaan, prosedur 

tetap (standard operational procedure), dan sistem peringatan dini. 

Kemampuan tersebut juga dapat dinalar melalui adanya simulasi regular 

dengan kerja bersama berbagai pihak terkait yang dilembagakan dalam 

kebijakan lembaga pendidikan tersebut untuk mentransformasikan 

pengetahuan dan praktik penanggulangan bencana dan pengurangan risiko 

bencana kepada seluruh warga sekolah konstituen lembaga pendidikan. 

Dalam penelitian ini , sekolah siaga bencana yang dimaksud adalah 

SMP Negeri padureso, di mana pengetahuan warga sekolah serta warga 
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lingkungan sekolah mengenai kesiapsiagaan, mitigasi, dan kewaspadaan 

terhadap bencana masih rendah.  

2. Pengetahuan siswa mengenai bencana 

  Pengetahuan bencana yang dimaksud adalah pengetahuan mengenai 

bahaya (jenis bahaya, sumber bahaya dan dampak bahaya): kapasitas dan 

risiko bencana yang ada di sekolah (Konsorsium Pendidikan Bencana, 

2011:11). Dalam penelitian ini pengetahuan bencana yang dimaksud adalah 

pengetahuan yang dipahami oleh siswa melalui sosialisasi yang telah 

dilaksanakan oleh sekolah serta adanya induksi mengenai materi 

kesiapsiagaan oleh setiap satu anggota PMR pada tiga siswa yang 

sebelumnya anggota PMR telah diberi materi kesiapsiagaan oleh pembina 

PMR.  

  Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil training dan 

pengalaman yang didapat (Dunnette, 1976:33). Keterampilan dalam 

penelitian ini tidak dibahas karena hanya merupakan pengembangan hasil 

training dan upaya berkelanjutan dari sosialisasi dan simulasi yang diberika 

PMI pada PMR dan siswa.  

3. Implementasi 

Majone dan Wildaysky dalam Nurdin dan Usman (2002), 

mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling 

menyesuaikan. Pengertian implementasi juga dikemukakan oleh Mclaughin 

dalam Nurdin dan Usman, (2002). Implementasi yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan program yang dilakukan 

untuk mengetahui seberapa tinggi mutu dan pengetahuan sebagai hasil 

pelaksanaan program sekolah siaga bencana di SMP Negeri Padureso.  

4. Kendala 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kendala merupakan 

faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah 

pencapaian sasaran. Kendala pelaksanaan sekolah siaga bencana dalam 

penelitian ini adalah suatu keadaan yang membatasi atau menghambat 

pelaksanaan sekolah siaga bencana dikarenakan beberapa hambatan yang 

berasa dari dalam sekolah dan beberapa hambatan yang berasal dari luar 

sekolah (pihak terkait penyelenggara).  
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BAB II 

TINJAUAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi Teoretis 

1. Sekolah Siaga Bencana 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan kesiapsiagaan sebagai 

„keadaan siap siaga‟. Berasal dari kata dasar „siap siaga‟, berarti „siap untuk 

digunakan atau untuk bertindak‟. Sementara definisi yang diberikan Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui 

pengorganisasoian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna 

(Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007). 

Menurut Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana (2011:8), sekolah siaga 

bencana adalah sekolah yang memiliki kemampuan untuk mengelola risiko 

bencana di lingkungan sekolahnya. Kemampuan tersebut diukur dengan 

dimilikinya perencanaan penanggulangan bencana (sebelum, saat dan sesudah 

bencana), ketersediaan logistik, keamanan dan kenyamanan di lingkungan 

pendidikan, infrastruktur, serta sistem kedaruratan, yang didukung oleh 

adanya pengetahuan dan kemampuan kesiapsiagaan, prosedur tetap (standard 

operational procedure), dan sistem peringatan dini. Kemampuan tersebut 

juga dapat dinalar melalui adanya simulasi regular dengan kerja bersama 

berbagai pihak terkait ang dilembagakan dalam kebijakan lembaga 

pendidikan tersebut untuk mentransformasikan pengetahuan dan praktik 
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penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana kepada seluruh 

warga sekolah sebagai konstituen lembaga pendidikan. 

a. Konsep Dasar Sekolah Siaga Bencana 

Pengupayaan kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana merupakan 

perwujudan dari Kerangka Kerja Rencana Aksi Hyogo 2005-2015. 

Rencana aksi ini bertujuan membangun ketahanan bangsa dan masyarakat 

terhadap bencana. Kerangka Kerja Aksi Hyogo ini kemudian digantikan 

dengan Kerangka Kerja Aksi Sendai, yang merupakan hasil konferensi 

Internasional Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilaksanakan di 

Sendai, Jepang pada Maret 2015. Konferensi PBB ini didukung oleh 

United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) 

dan ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai program 

utama dalam pengurangan risiko bencana. 

Terdapat tujuh target yang ingin dicapai dan empat prioritas utama 

yang harus dilaksanakan dalam 15 tahun mendatang, yaitu:  

1) Mengurangi kematian akibat bencana, 

2) Mengurangi orang yang terdampak bencana, 

3) Menurunkan kerugian ekonomi akibat bencana,  

4) Mengurangi kerusakan infrastruktur akibat bencana dan terganggunya 

pelayanan serta aktivitas publik. 

5) Pelaksanaan kesehatan dan sekolah, 

6) Meningkatkan jumlah negara yang mempunyai strategi PRB, 

meningkatkan kerjasama internasional dalam PRB, dan 
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7) Meningkatkan ketersediaan dan akses terhadap peringatan dini 

berbagai potensi bencana dan informasi serta penilaian PRB. 

Adapun empat prioritas yang harus dilaksanakan 15 tahun mendatang, 

yaitu: 

1) Memahami berbagai segi risiko bencana, 

2) Memperkuat penanggulangan risiko bencana dalam menangani risiko 

bencana, 

3) Membangun PRB untuk memperkuat ketahanan menghadapi bencana, 

dan 

4) Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana untuk tanggap 

darurat bencana yang efektif dan membangun pondasi yang kuat untuk 

pemulihan, rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana. 

b. Tujuan Sekolah Siaga Bencana 

Tujuan Sekolah Siaga Bencana (SSB) adalah membangun budaya 

siaga dan budaya aman di sekolah, serta membangun ketahanan dalam 

menghadapi bencana oleh warga sekolah. 

Budaya sekolah siaga bencana merupakan syarat mutlak untuk 

mewujudkan terbangunnya SSB. Budaya tersebut akan terbentuk apabila 

ada sistem yang mendukung, ana proses perencanaan, pengadaan, dan 

perawatan sarana-prasarana sekolah yang baik. Konsepsi SB yang 

dikembangkan KPB ini diharapkan akan menjadi rujukan bagi inisiatif-

inisiatif PRB dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat pada 

umumnya dan berbasis sekolah pada khususnya. 
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Untuk mengukur upaya yang dilakukan sekolah dalam membangun 

Sekolah Siaga Bencana (SSB), perlu ditetapkan parameter, indikator, dan 

verifikasinya. Parameter adalah standar minimum yang bersifat kualitatif 

dan menentukan tingkat minimum yang harus dicapai dalam pemberian 

respon pendidikan. Indikator merupakan penanda yang menunjukkan 

apakah standar telah tercapai. Indikator memberikan cara mengukur dan 

mengkomunikasikan dampak, atau hasil dari suatu program, sekaligus juga 

proses, atau metode yang digunakan.  

Indikator bisa bersifat kualitatif atau kuantitatif. Sedangkan 

verifikasi adalah bukti yang telah ditetapkan untuk menunjukkan indikator. 

Parameter kesiapsiagaan sekolah diidentifikasi terdiri dari empat faktor, 

yaitu: 

1) Pengetahuan dan keterampilan 

Dasar dari setiap sikap dan tindakan manusia adalah adanya 

persepsi, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Sekolah Siaga 

Bencana (SSB) ingin membangun kemampuan seluruh warga sekolah baik 

individu maupun warga sekolah secara kolektif. Untuk menghadapi 

bencana secara cepat dan tepat guna, dengan demikian seluruh warga 

sekolah menjadi target sasaran tidak hanya murid. Secara garis besar, 

indikator pada parameter ini adalah sebagai berikut: 

a) Tersedianya pengetahuan mengenai bencana (jenis dan sumber 

bencana), kerentanan, risiko dan sejarah yang terjadi di lingkungan 

sekolah atau daerahnya. 
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b) Tersedianya pengetahuan untuk mengurangi risiko bencana di sekolah. 

c) Pelaksanaan simulasi di sekolah 

d) Sosialisasi berkelanjutan di sekolah. 

2) Kebijakan sekolah 

 Kebijakan sekolah adalah keputusan yang dibuat secara formal oleh 

sekolah mengenai hal-hal yang perlu didukung dalam pelaksanaan 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah baik secara khusus maupun 

terpadu (Susanti, 2014, p.46).  

Keputusan tersebut bersifat mengikat. Pada praktiknya, kebijakan 

sekolah akan landasan, panduan, arahan pelaksanaan kegiatan terkait 

dengan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di sekolah. Secara garis besar, 

indikator pada parameter ini adalah sebagai berikut: 

a) Kebijakan sekolah, kesepakatan dan/atau peraturan sekolah yang 

mendukung upaya pengurangan risiko bencana di Sekolah. 

b) Tersedianya akses bagi seluruh warga sekolah terhadap informasi, 

pengetahuan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam hal 

PRB. 

3)Rencana tanggap darurat 

Rencana tanggap darurat bertujuan untuk menjamin adanya tindakan 

cepat dan tepat guna pada saat terjadinya bencana dnegan memadukan dan 

mempertimbangkan sistem penanggulangan bencana di daerah dan 

disesuaikan kondisi wilayah setempat. 
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Bentuk atau produk dari perencanaan ini adalah dokumen-dokumen 

seperti protap kesiapsiagaan, rencana kedaruratan dan dokumen pendukung 

kesiapsiagaan terkait. Termasuk sistem peringatan dini yang disusun dengan 

mempertimbangkan akurasi dan kontektualitas lokal. Secara garis besar, 

indikator pada parameter ini adalah sebagai berikut: 

a) Adanya prosedur tetap kesiagaan sekolah yang disepakati dan 

dilaksanakan seluruh komponen sekolah. 

b) Tersedianya rencana aksi sekolah dalam penanggulangan bencana 

(sebelum, saat, dan sesudah terjadi bencana). 

4) Mobilisasi sumberdaya 

  Sekolah harus menyiapkan sumberdaya, sarana dan prasarana serta 

finansial dalam pengelolaan untuk menjamin kesiapsiagaan bencana 

sekolah. Mobilisasi sumberdaya didasarkan pada kemampuan sekolah dan 

pemangku kepentingan sekolah. Mobilisasi ini juga terbuka bagi peluang 

partisipasi dari para pemangku kepentingan lainnya. Secara garis besar 

indikator pada parameter ini adalah sebagai berikut: 

a) Adanya gugus siaga bencana sekolah termasuk perwakilan peserta didik.  

b) Adanya perlengkapan dasar dan suplai kebutuhan dasar pasca bencana 

yang dapat segera dipenuhi, dan diakses oleh komunitas sekolah, seperti 

alat pertolongan pertama, obat-obatan, terpal, tenda, dan sumber air 

bersih.  

c) Adanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait penyelenggaraan 

penanggulangan bencana, baik setempat maupun dengan lembaga 
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pemerintah yang bertanggung jawab terhadap koordinasi dan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota/kabupaten. 

c. Pedoman Pengembangan Sekolah Siaga Bencana 

Menurut Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia (KPBI, 2011) 

disebutkan, bahwa dalam pelaksanaannya harus meliputi beberapa 

pedoman, pedoman-pedoman tersebut antara lain adalah sebagai berikut: 

1) Nilai-nilai dan prinsip-prinsip 

  Dalam melaksanakan kegiatan, anggota-anggota komisi 

penanggulangan bencana (KPB) mempromosikan nilai-nilai dan prinsip-

prinsip yang diyakini akan menjamin kualitas praktik pendidikan 

pengurangan risiko bencana (BPR). Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai 

yang akan menjadi pedoman baik-buruknya praktik pendidikan 

kebencanaan dalam PRB. Sedangkan prinsip-prinsip menjasi petunjuk 

bagaimana praktik pendidikan dalam pengurangan risiko bencana (PRB) 

harus dilakukan. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi 

panduan bagi para pelaku maupun pemangku kepentingan dalam 

membangun kesiapsiagaan dalam skeolah. 

2) Nilai-nilai 

a) Perubahan budaya yang artinya pendidikan PRB ditunjukan untuk 

menghasilkan perubahan budaya aman (safety) dan perubahan dari 

aman menjadi berketahanan. 

b) Berorientasi pemberdayaan, yaitu memampukan sekolah dan warga 

sekolah untuk mengaplikasikan PRB secara kolektif. 
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c) Kemandirian mengoptimalkan pendayagunaan sekolah dan warga 

sekolah sendiri dengan mengurangi ketergantungan terhadap 

sumberdaya luar. 

d) Pendekatan berbasis hak yaitu prakrik pendidikan PRB selalu 

memperhatikan hak-hak dasar manusia. 

e) Keberlanjutan, artinya mengutamakan keberlanjutan dan 

terbentuknya institusionalisasi (pelembagaan). 

f) Kearifan lokal, yaitu mengenal dan mendayagunakan kearifan lokal 

dalam praktek pendidikan PRB. 

g) Kemitraan, dengan berupaya melibatkan pemangku kepentingan, 

baik dari pelbagai komponen, sektoral, kelompok masyarakat, 

lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk 

bekerjasama dalam mencapai tujuan berdasarkan kesepakatan 

prinsip kolaborasi, dan sinergi. 

h) Inklusivitas adalah memperhatikan kepentingan semua peserta didik 

tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. 

3) Prinsip-prinsip 

a) Interdisiplin dan menyeluruh, artinya pembelajaran PRB, dapat 

terkandung dan terintegrasi dalam keseluruhan kurikulum 

pendidikan, tidak harus silaksanakan sebai kegiatan pelajaran yang 

tersendiri. Menyeluruh dimaksudkan bahwa proses pembelajaran 

antar kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara terpadu untuk 

mencapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. 
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b) Komunikasi Antar-Budaya (intercultural Approach), pendekatan 

PRB harus mengutamakan komunikasi antar-pribadi yang memiliki 

latar belakang budaya yang berbeda (ras, etnik, atau sosio-ekonomi, 

atau gabungan dari semua perbedaan itu). 

c) Berorientasi nilai, artinya pendekatan PRB harus didasari nilai-nilai 

bersama yang disepakati dan menjadi norma yang dianut. Namun 

dapat selalu dikritisi, didebat, diuji, dan diterapkan dengan adaptasi 

yang diperlukan. 

d) Berorientasi tindakan, artinya pengaplikasian pengalaman 

pembelajaran PRB ke dalam kehidupan sehari-hari partisipan baik 

yang bersifat pribadi maupun profesional. 

e) Pemikiran kritis dalam pemecahan masalah, artinya pengembangan 

pemikiran kritis dan pemecahan masalah dengan membentuk 

kepercayaan diri dalam mengungkapkan dilema dan tantangan 

membangun budaya aman dan ketangguhan terhadap bencana. 

f) Multi-Metodologi, tidak ada metodologi (tunggal) yang paling 

sesuai, pendekatan harus dilakukan untuk memungkinkan pengajar 

dan pembelajar bekerja bersama untuk mendapatkan pengetahuan 

dan memainkan peran alam menciptakan lingkungan pendidikan 

aman dan nyaman. 

g) Relevan dengan kondisi lokal, artinya membicarakan persoalan lokal 

dan juga persoalan global dengan bahasa-bahasa yang paling umum 
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digunakan oleh partisipan. Konsep-konsep dengan tempat 

disampaikan dalam konteks lokal. 

h) Partisipatif pembuatan keputusan yang partisipatoris di mana peserta 

belajar ikut serta memutuskan bagaimana mereka akan belajar. 

i) Kehati-hatian menghindari munculnya kerentanan dan 

ketergantungan terhadap pihak luar. 

j) Akuntabilitas setiap kegiatan hasil akhir dari penyelenggaraan 

kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada anggota sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas juga merupakan 

kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada pihak yang 

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. 

k) Penegakkan fungsi sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan 

dan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar harus tetap 

menjadi prioritas utama dlam keadaan darurat. 

2. Implementasi Program sekolah Siaga Bencana  

Majone dan Wildaysky (Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan 

bahwa implementasi adalah perluasan aktifitas yang saling menyesuaikan. 

Pengertian implementasi juga dikemukakan oleh Mclaughin (Usman, 

2002). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

merupakan sebuah aktivitas dimana aksi, tindakan, atau mekanisme suatu 

sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi 

bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan 
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dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu 

untuk mencapai tujuan kegiatan. 

Apabila pengertian implementasi diterapkan pada program sekolah 

siaga bencana di sekolah, maka impelementasi program sekolah siaga 

bencana itu merupakan aktivitas pelaksanaan suatu kebijakan mengenai 

program sekolah siaga bencana pada suatu sekolah yang telah 

ditunjuk/ditetapkan dengan sarana untuk mencapai tujuan dari kebijakan 

sekolah siaga bencana pada suatu sekolah. 

a) Kesiapsiagaan 

Randholp Kent dalam Djauhari Noor (2014) Kesiapsiagaan 

mencakup peramalan dan pengambilan keputusan tindakan-tindakan  

pencegahan sebelum munculnya ancaman, di dalamnya meliputi 

pengetahuan tentang gejala munculnya bencana, gejala awal bencana, 

pengembangan dan pengujian secara teratur terhadap sistem peringatan 

dini, rencana evakuasi atau tindakan lain yang harus diambil selama 

periode waspada untuk meminimalisir kematian dan kerusakan fisik 

yang mungkin terjadi. Tujuan dari kesiapsiagaan ini adalah untuk 

mengantisipasi masalah dan sumber daya tempat yang diperlukan untuk 

memberikan respon secara efektif sebelum bencana terjadi (Kreps 

dalam Kusumasari, 2014:25). 
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b) Kesiapan menghadapi bencana 

Menurut Noor (2014:21), Kesiap siagaan dalam menghadapi 

bencana memiliki enam poin penting yang harus dipahami, keenam 

poin tersebut adalah. 

1) Partisipasi dan kesadaran terhadap pentingnya rencana tanggap 

darurat, 

2) Mempersiapkan infrastruktur (akomodasi) saat kondisi darurat, 

3) Melakukan latihan secara teratur dalam menghadapi situasi darurat, 

4) Membangun dan atau meningkatkan kemampuan dalam kesiapan 

menghadapi bencana, baik di tingkat lokal maupun nasional dan 

pelayanan penyelamatan, 

5) Koordinasi dan perencanaan operasional, 

6) Sistem peringatan dini: 

(a)Menyiapkan dan meng-operasikan sistem komunikasi, 

(b)Menempatkan peralatan teknis di tempat yang aman, 

(c)Melakukan pelatihan tenaga penyelamat. 

c) Kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana 

Kesiapsiagaan sekolah menghadapi bencana yaitu terdiri atas tiga 

tahap, yaitu pra bencana, saat bencana/tanggap darurat, dan paska-

bencana. Kesiapan sekolah dalam menghadapi bencana seperti yang 

dikutip pada penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu menurut 

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007, meliputi: 
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1) Pra-bencana 

(a)Kesiapsiagaan 

Menurut UNISDR dalam buku panduan tentang 

„Konstruksi Sekolah yang lebih Aman (Guidance Notes on Safer

School Cpnstruction), Kesiapsiagaan adalah pengetahuan dan 

kapasitas yang dikembangkan oleh pemerintah, organisasi 

profesional penyelenggara tangggap darurat dan pemulihan pasca 

bencana, masyarakat dan individu untuk secara efektif 

mengantisipasi, merespon, dan pulih dari dampak peristiwa bahaya 

atau kondisi yang dapat terjadi dan akan trjadi. 

Strategi kesiapsiagaan sangat diperlukan dalam pendidikan 

kebencanaan selain bisa meningkatkan kapasitas juga bisa 

dijadikan pengembangan pendidikan kebencanaan yang berkaitan 

dengan PRB (Sabril, dkk. 2014:36). 

(b) Peringatan Dini 

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian 

peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang 

kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga 

berwenang. Sistem peringatan dini menjadi mata rantai yang 

spesifik antara tindakan-tindakan dalam kesiapsiagaan dengan 

kegiatan tanggap darurat (Arafat, 2007, p.167) 

Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat 

dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta 
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mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini 

diperlukan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat 

tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian seperti banjir 

dan tanah longsor. Peringatan dini harus segera disampaikan 

kepada semua pihak khususnya mereka yang berada pad kawasan 

bencana. 

(c) Mitigasi 

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

Mitigasi bencana merupakan prinsip utama dari setiap 

bencana komprehensif program manajemen yang artinya bahwa 

tujuan pengurangan dan mitigasi bencana merupakan suatu 

pengembangan budaya keselamatan (Yasamin, 2005). 

Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko 

bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan 

bencana, dilakukan melalui: (1) pelaksanaan penataan tata ruang, 

(2) mengatur pembangunan, pembangunan infrastruktur,  (3) tata 

bangunan, (4) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan 

pelatihan baik secara konvensional maupu modern. 
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b)Tanggap Darurat 

 Tanggap darurat diperlukan untuk dapat mengatasi dampak 

bencana dengan cepat dan tepat agar dapat meminimalkan jumlah 

korban maupun kerugian akibat bencana. 

 Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada saat tanggap meliputi: 

1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan 

sumber daya,penentuan status keadaan darurat bencana, untuk 

skala nasional dilakukan oleh Presiden, skala provinsi dilakukan 

oleh gubernur, dan skala kbupaten/kota dilakukan oleh 

bupati/walikota. 

2) Penyelamatan dan evakuasi mesyarakat terkena bencana, dilakukan 

dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat 

bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya pencarian 

dan penyelamatan korban, pertolongan darurat dan evakuasi 

korban. 

3) Pemenuhan keputusan dasar, 

4) Pelindungan terhadap kelompok rentan, dan 

5) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dengan cara 

memperbaiki atau mengganti kerusakan akibat bencana. 
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c) Pasca-bencana 

Setelah bencana terjadi dan proses tanggap darurat dilakukan, 

maka selanjutnya tindakan pasca-bencana yang terdiri dari rehabilitasi 

dan rekonstruksi. 

1) Rehabilisasi, merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek 

pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai 

pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi 

atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan 

kehidupan masyarakat pada awal pasca becana, (Perka BNPB, 

2008). 

2) Rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan, (a) perbaikan lingkungan 

daerah bencana; (b) perbaikan sarana dan prasarana umum; (c) 

pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, (d) pemulihan 

sosial psikologi; (e) pelayanan kesehatan; (f) rekonsiliasi dan 

rekonstruksi konflik; (g) pemulihan sosial ekonomi budaya; (h) 

pemulihan keamanan dan ketertiban; (i) pemulihan fungsi 

pemerintahan, dan (j) pemulihan fungsi pelayanan publik. 

3) Rekonstruksiadalah perumusan kebijakan dan berkelanjutan untuk 

membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan 

sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat, 

dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya 

kegiatanperekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan 

ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil 
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dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca 

bencana (Perka BNPB, 2008). 

4) Pelaksanaan rekonstruksi adalah semua unit kerja yang terlibat 

dalam kegiatan rekonstruksi, di bawah koordinasi pengelola dan 

penanggung jawab kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca 

bencana pada lembaga yang berwenang menyelenggarakan 

penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. 

3. Pengetahuan Tentang Bencana 

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana menyatakan 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.  

Menurut Priambodo (2009:22), bencana adalah suatu kejadian alam, 

buatan manusia, atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-

tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi 

kelangsungan kehidupan. Dalam kejadian tersebut, unsur yang terkait 

langsung atau terpengaruh harus merespon dengan melakukan tindakan 

luar biasa guna menyesuaikan sekaligus memulihkan kondisi seperti 

semula atau menjadi lebih baik.  



28 

Setiap tahun bencana mengambil alih rata-rata 74.000 jiwa dan 

mempengaruhi sekitar 230 juta jiwa orang di seluruh dunia. Dalam dua 

dekade terakhir, korban jiwa dan kerusakan yang disebabkan bencana telah 

meningkat (Marskole, 2018, p.1372) 

Kejadian bencana seringkali saling berkaitan. Dengan kata lain, 

suatu bencana dapat menjadi penyebab utama bencana lainnya yang 

potensial terjadi dalam jangkauan wilayah tertentu. Secara garis besar ada 

tiga kategori bencana, sebagai berikut: 

a) Bencana alam tidak dapat diprediksi dan dikendalikan, tetapi informasi 

yang akurat tentang bencana dapat membantu mempersiapkan diri 

untuk mengurangi dampak bencana. Sistem peringatan dini dan 

pengetahuan bencana dengan kesiapsiagaan mengarah ke respon yang 

lebih baik terhadap bencana dan membantu mengurangi bencana 

(Findayani, 2015:110). Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 

antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, 

kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (BNPB, 2011) 

1) Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di 

permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng 

bumi, patahan aktif, aktifitas gunung api atau runtuhan batuan. 

2) Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang 

dikenal dengan istilah “erupsi”. Bahaya letusan gunung api dapat 
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berupa awan panas, lontaran material (pijar, hujan abu lebat, lava, 

gas racun, tsunami dan banjir lahar. 

3) Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang imbak 

lautan (“tsu” berarti lautan, “nami” berarti gelombang ombak).

Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang 

timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. 

4) Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan masa tanah atau 

batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar 

lereng. Tanah longsor didefinisikan sebagai pergerakan tanah dan 

batuan dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur 

yang pada umumnya terjadi pada lereng perbukitan yang gundul atau 

kondisi tanah dan bebatuannya rapuh dan labil. Pada umumnya 

daerah yang pernah mengalami longsor sebelumnya, akan 

mengalami longsor lagi diwaktu lain akibat daerah tersebut gundul 

dan aliran hujan mengalami titik jenuh peresapannya. 

5) Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu 

daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir 

bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air 

yang besar yang disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur 

sungai. Banjir jenis ini tergolong sangat berbahaya karena kekuatan 

sapuannya lebih besar (Setyowati, 2008:171). 

6) Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan 

air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan 



30 

lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian 

adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman 

(padi, jagung,kedelai, dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan. 

7) Kebakaran adalah situasi dimana bangunan pada suatu tempat seperti 

rumah atau permukiman, pabrik, pasar, gedung, dan lain-lain dilanda 

api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. 

8) Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kedaan di mana hutan dan 

lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan 

lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai 

lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan 

bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan 

masyarakat sekitar. 

9) Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-

tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral 

dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi 

dan akan hilang dalam waktu sekitar 3-5 menit. Angin topan adalah 

udara bertekanan rendah yang terjadi di lautan tropis. Berkecepatan 

sampai lebih dari 120 km/jam yang disertai dengan hujan lebat yang 

menyebabkan badai di pesisir wilayah pantai.  

b) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, 

gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 
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c) Bencana soaial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan 

teror (Desfandi, 2014, p.193) 

4. Potensi bencana  

   Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari sekedar 

refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk wilayah 

Indonesia. Indonesia Adalah negara kepulauan tempat tiga lempeng besar 

dunia bertemu, yaitu Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan 

Lempeng pasifik. Interaksi lempeng tersebut menempatkan Indonesia 

sebagai wilayah yang memiliki banyak aktivitas kegunung apian dan potensi 

gempang yang tinggi, selain itu proses dinamika lempeng yang intensif telah 

membentuk relief permukaan bumi yang khas dan bervariasi, dari wilayah 

pegunungan dengan lereng yang curam seakan menggambarkan potensi 

longsir yang tinggi hingga landai (Rahman, 2015, p.1). 

a) Tanah Longsor 

Bencana alam semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik yang 

disebabkan oleh proses alam maupun aktivitas manusia. Bencana alam 

dapat dipicu oleh adanya penggundulan hutan, pembukaan lahan usaha di 

lereng-lereng pegunungan, dengan pembuatan sawah-sawah basah pada 

daerah-daerah lereng lembah curam. Salah satu bencana alam yang sering 

terjadi di Indonesia adalah bencana longsor (Nugraha dkk, 2015:203). 
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Noor (2014:129) Tanah longsor atau gerakan tanah adalah proses 

perpindahan masa batuan/tanah akibat gaya berat (gravitasi). Tanah 

longsor telah lama menjadi perhatian ahli geologi karena dampaknya 

banyak menimbulkan korban jiwa maupun kerugian harta benda. 

  Longsor merupakan perpindahan massa tanah secara alami, longsor 

terjadi dalam waktu singkat dan volume yang besar. Pengangkutan massa 

tanah terjadi sekaligus, sehingga tingkat kerusakan yang ditimbulkan besar 

(Indrasmoro, 2013, p.2) 

1) Jenis-jenis tanah longsor 

(a)longsoran tanah tipe aliran lambar (slow flowage) terdiri dari: 

(1) rayapan (creep): perpindahan material batuan dan tanah ke arah 

kaki lereng dengan pergerakan yang sangat lambat. 

(2) Rayapan tanah (soil creep): perpindahan material tanah kek arah 

kaki lereng. 

(3) Rayapan talus (talus creep): perpindahan ke arah kaki lereng dari 

material talus/scree. 

(4) Rayapan batuan (rock creep): perpindahan ke arah kaki dari 

balok-balok batuan. 

(5) Rayapan batuan glacier (rock-glacier creep): perpindahan ke arah 

kaki lereng dari limbah batuan. 

(6) Soilfluction/liquefaction: aliran yang sangat berlahan ke arah kaki 

lereng dari material debrisbatuan yang jenuh air. 

(b) Longsoran tanah tipe aliran cepat (rapid flowage) terdiri dari: 
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(1) Aliran lumpur (mudflow): perpindahan dari material lempung dan 

lanau yang jenuh air pada teras yang berlereng landai. 

(2) Aliran masa tanah dan batuan (earthflow): perpindahan secara 

cepat ari material debris batuan yang jenuh air. 

(3) Aliran campuran masa tanah dn batuan (debris avalanche): suatu 

aliran yang meluncur dari debris batuan pada celah yang sempit 

dan berlereng terjal. 

(c) Longsoran tanah tipe luncuran (landslides) terdiri dari: 

(1) Nendatan (slump): luncuran kebawah dari satu atau beberapa 

bagian debris batuan, umumnya membentuk gerakan rotasional 

(2) Luncuran dari campuran masa tanah dan batuan (debris slide): 

luncuran yang sangat cepat ke arah kaki lereng dari material tanah 

yang tidak terkonsolidasi (debris) dan hasil luncuran ini ditandai 

oleh suatu bidang rotasi pada bagian belakang bidang luncurnya. 

(3) Gerakan jatuh bebas dari campuran masa tanah dan  batuan (debris 

fall): adalah luncuran material debris tanah secara vertikal akibat 

gravitasi. 

(4) Luncuran masa batuan (rock slide): luncuran dari masa batuan 

melalui bidang perlapisan, joint (kekar), atau permukaan 

patahan/sesar. 

(5) Gerakan jatuh bebas masa batuan (rock fall): adalah luncuran jatuh 

bebas dari balok batuan pada lereng-lereng yang sangat terjal. 
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(6) Amblesan (susidence): penurunan permukaan tanah yang 

disebabkan oleh pemadatan dan isostasi/gravitasi. 

b) Faktor Terjadinya Tanah Longsor 

Noor (2014:132) menjelaskan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi terjadinya tanah longsor dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1)  Faktor yang bersifat pasif pada longsoran tanah adalah: 

(a) Litologi: material yang tidak terkonsolidasi atau rentan dan mudah 

meluncur karena basah akibat masuknya air ke dalam tanah. 

(b) Susunan batuan (stratigrafi): perlapisan batuan dan perselingan 

batuan antara batuan lunak dan batuan keras atau perselingan 

abtara batuan yang permeabel dan batuan impermeabel. 

(c) Struktur geologi: jarak antara rekahan/ joint pada batuan, patahan, 

zona hancuran, bidang foliasi, dan kemiringan lapisan batuan 

yang besar. 

(d) Topografi:lereng yang terjal atau vertikal 

(e) Iklim: perubahan temperatur tahunan yang ekstrim dengan 

frekuensi hujan yang intensif. 

(f)  Material organik: lebat atau jarangnya vegetasi. 

2) Faktor yang bersifat aktif pada longsoran tanah adalah: 

(a) gangguan yang terjadi secara alamiah ataupun buatan. 

(b) Kemiringan lereng yang menjadi terjal karena aliran air. 
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(c) Pengisian air ke dalam tanah yang melebihi kapasitasnya, 

sehingga tanah menjadi jenuh air. 

(d) Getaran-getaran tanah yang diakibatkan oleh seismisitas atau 

kendaraan berat. 

B. Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan 

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang sebelumnya telah 

dilaksanakan dan dianggap cukup relevan atau berkaitan dengan subjek 

dalam konteks yang tepat atau berkaitan dengan judul dan topik yang akan 

diteliti yang berguna sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dibahas. 

Topik penelitian yang akan diteliti dengan beberapa penelitian 

terdahulu ini sama-sama mengkaji mengenai program sekolah siaga bencana 

yang dilaksanakan di sekolah dengan rumusan masalah, tujuan, variabel dan 

sasaran yang berbeda. Beberapa hal yang membedakan pedelitian ini 

dengan penelitian relevan lain adalah penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengetahuan siswa mengenai program sekolah siaga bencana 

yang dilaksanakan di SMP Negeri Padureso, untuk menganalisis 

pelaksanaan program sekolah siaga bencana di SMP Negeri Padureso dan 

untuk mengetahui kendala yang ada di SMP Negeri Padureso berkaitan 

dengan program sekolah siaga bencana yang dilaksanakan. Variabel 

penelitian ini adalah implementasi program sekolah siaga bencana dengan 

sasaran siswa SMP Negeri Padureso kelas VII dan IX. 
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Tabel 2.1. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

No 
Peneliti, Tahun, 

Judul 
Masalah Penelitian Tujuan Hasil 

1 Muhammad Rifqi, 

2017, Pelaksanaan 

Sekolah Siaga 

Bencana Berbasis 

Remaja di SMP N 1 

Ambal Kabupaten 

Kebumen Tahun 

2016 

Kabupaten Kebumen bagian 

selatan rawan akan terjadi 

bencana gempa bumi dan 

tsunami, sehinggapenting 

ditumbuhkan kesadaran dan 

budaya penanggulangan 

risiko bencana. 

1) Untuk Mengetahui 

bencana, keterampilan, 

dan perilaku siswa 

dalam kesiapsiagaan 

bencana di SMP N1 

Ambal. 

2) Untuk mengetahui 

kebijakan SMP N 1 

Ambal dalam program 

sekolah siaga bencana 

(SSB), 

3) Untuk mengetahui 

rencana tanggap 

darurat di SMP N 1 

Ambal dalam program 

sekolah siaga bencana 

(SSB), 

4) Untuk mengetahui 

sistem peringatan dini 

di SMP N 1 Ambal 

dalam program sekolah 

siaga bencana (SSB), 

5) Untuk mengetahui 

1. Pengetahuan bencana terpenuhi pada 

jenis, sumber, dan dampak bencana, 

dan keterampilan serta perilaku yang 

terpenuhi melalui kegiatan rutin 

palang merah remaja yang 

mempraktikan pertolongan pertama 

pada simulasi gawat darurat yang 

dilaksanakan rutin. 

2. Kebijakan sekolah yang baru sebatas 

pemberian izin kegiatan yang 

berkaitan dengan pengurangan risiko 

bencana. 

3. Rencana tanggap darurat di SMP N 

1 Ambal telah menyediakan 

perlengkapan yang dibutuhkan saat 

kegiatan kesiapsiagaan bencana dan 

pembentukan tim penolong dari 

PMR sewaktu terjadi bencana. 

4. Sistem peringatan dini telah dimiliki, 

akan tetapi belum ada mekanisme 

yang baik dalam terintegrasinya 

dengan sistem peringatan dini di 

masyarakat, juga belum tersedianya 
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palang merah remaja 

(PMR) sebagai 

pendidik sebaya di 

SMP N 1 Ambal 

sebagai pendukung 

sekolah siaga bencana 

(SSB). 

peta evakuasi. 

5. PMR sebagai pendidik sebaya telah 

menjalankan pendidikan sebaya 

dengan baik. 

2 Ari Wibowo, 2014,  

Implementasi 

Sekolah Siaga 

Bencana (SSB) 

pada SMP Nasional 

Berbah  

Bagaimana Implementasi 

sekolah siaga bencana (SSB) 

pada SMK Nasional Berbah 

yang berada di zona merah 

Kabupaten Sleman dalam 

menghadapi bencana. 

Untuk mengetahui 

gambaran implementasi 

sekolah siaga bencana 

pada SMK Nasional 

Berbah yang berada di 

zona merah di Kabupaten 

Sleman dalam 

menghadapi bencana. 

SMK Nasional Berbah telah mampu 

mengimplementasikan program sekolah 

siaga bencana melalui sebagian besar 

sarana dan prasarana yang disediakan 

oleh sekolah. 

3 Ati Astuti, 2015, 

Pelaksanaan 

Program Sekolah 

Siaga Bencana di 

SMA Negeri 1 

Karanganom 

Klaten 

Kabupaten Kelaten rawan 

mengalami bencana alam 

seperti gempa bumi, banjir, 

dan angin puting beliung, 

sehingga penting 

ditumbuhkan kesadaran dan 

pembudayaan pengurangan 

risiko bencana. 

Untuk mengetahui 

potensi bencana dan 

mengukur upaya yang 

dilakukan sekolah dalam 

menangani ancaman 

bahaya bencana yang ada 

di lingkungan sekolah. 

Potenssi bencana terbesar adalah gempa 

bumi dan angin puting beliung, serta 

pencapaian pelaksanaan program 

sekolah siaga bencana sebesar 79,8%. 
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4 Arif Setiaji, 2016, 

Pelaksanaan 

Program Sekolah 

Siaga Bencana di 

SMA Negeri 1 

Doro Pekalongan 

Tahun 2016 

Kabupaten Pekalongan 

merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang rawan 

mengalami bencana alam 

seperti longsor, banjir, dan 

angin puting beliung. Hal ini 

karena letaknya di wilayah 

bagian selatan yang 

merupakan daerah dataran 

tinggi dan bagian utara 

merupakan dataran rendah, 

sehingga rawan terjadi 

longsor dan banjir jika 

intensitas curah hujan begitu 

tinggi. 

1)mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program 

sekolah siaga bencana di 

SMA Negeri 1 Doro 

Pekalongan, 

2) mengetahui kendala 

yang dihadapi pada 

pelaksanaan program 

sekolah siaga bencana di 

SMA Negeri 1 Doro 

Pekalongan. 

1. SMA N 1 Doro sudah mampu 

melaksanakan dari segi struktur 

bangunan, 

2. Sudah dilaksanakan kesepkatan 

dengan BPBD Pekalongan dan 

Rescue sebagai pembina SSB, 

3. Perencanaan tanggap darurat di 

SMA N 1 Doro sudah masuk ke 

dalam kebijakan, 

4. Sudah ada tim KSBS dan pelatihan, 

tetapi belum ada pelatihan untuk 

organisasi, 

5. Prosedur tetapnya berupa 

penyelamatan diri, P3K dan 

evakuasi, 

6. Sumber daya dan sarana perlu 

ditingkatkan, 

7. Pembina dan pelatihan intensif 

dilakukan BPBD Pekalongan. 

5. Akhmad, 2017, 

Pelaksanaan 

Program Sekolah 

Siaga Bencana di 

Sekolah Menengah 

Pertama pada 

Kawasan Rawan 

SMP N 2 Cangkringan berada 

di Kawasan Rawan Bencana 

(KRB) Gunung Merapi yang 

memiliki potensi terkena 

dampak dari bencana erupsi 

gunung merapi yang 

diperkirakan masih mungkin 

Untuk  mengetahui 

tingkat pengetahuan 

warga sekolah, kebijakan 

sekolah, perencanaan 

kesiapsiagaan warga 

sekolah, dan mobilisasi 

sumberdaya sekolah 

dalam Pelaksanaan 

hasil dari penelitian tersebut adalah 

menunjukkan tingkat pengetahuan 

mengenai bencana dalam upaya 

menghadapi bencana erupsi gunung 

merapi termasuk sangat baik dengan 

sub variabel yang terpenuhi.   
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Bencana terjadi. program sekolah siaga 

bencana, dengan variabel 

penelitian program 

sekolah siaga bencana. 

Sumber: Data Skunder 2018



40 

C. Kerangka Berpikir 

Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten di Pulau Jawa yang rawan 

bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Karena 

lokasinya di wilayah perbukitan, Kabupaten Kebumen memiliki potensi 

bencana tanah longsor yang cukup besar, terutama saat musim penghujan. 

BPBD Kabupaten Kebumen memetakan 116 desa di Kabupaten Kebumen 

yang rawan akan bencana tanah longsor. Menyadari adanya risiko bencana, 

penting ditumbukan budaya sadar bencana dan memahami pengurangan risiko 

bencana (PRB). Pengurangan risiko bencana dapat dilaksanakan melalui 

pendidikan di sekolah yang diwijudkan dengan pembentukan sekolah siaga 

bencana. Dari banyaknya sekolah siaga bencana yang di bentuk di Kabupaten 

Kebumen, slah satunya adalah SMP Negeri Padureso yang dipilih karena 

letaknya yang berada di dataran tinggi dan menjadi rentan akan bencana alam 

tanah longsor. 

 PMI dan GRC membentuk SSB untuk SMP dan SMA sederajad di 

Kabupaten Kebumen pada tahun 2010 termasuk didalamnya SMP Negeri 

Padureso. Parameter kesiapsiagaan sekolah diidentifikasi dengan 4 faktor, 

yaitu: 1) Sikap dan Tindakan, (2) Kebijakan Sekolah, (3) Perencanaan 

Kesiapsiagaan, (4) Mobilitas sumberdaya (Konsorsium Pendidikan Bencana, 

2011;10). 

 Secara diagram implementasi program sekolah siaga bencana di SMP 

Negeri Padureso dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 1 Kerangka Berpikir 

PMI dan GRC membentuk program sekolah 

siaga bencana untuk mengurangi risiko 

bencana di Kabupaten Kebumen 

Bencana Alam 

Tanah Longsor 

Dampak bencana berupa materiil dan 

non materiil 

Implementasi Program Sekolah Siaga Bencana 

Pengurangan risiko bencana 

tanah longsor di SMP Negeri  

Padureso 

Sekolah Siaga Bencana 

(SSB) SMP Negeri Padureso 

Parameter:  

1) Pendidikan dan Keterampilan 

2) Kebijakan Sekolah 

3) Rencana Tanggap Darurat 

4) Mobilitas Sumberdaya 

Kendala pelaksanaan program sekolah siaga 

bencana di SMP Negeri Padureso 
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BAB V 

PENUTUP 

A Kesimpulan 

Berdasarkah hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa implementasi program sekolah siaga bencana di SMP Negeri 

Padureso, sebagai berikut: 

1) Implementasi program SSB 

Implementasi program SSB telah terpenuhi pada beberapa variabel 

pengetahuan dan keterampilan, kebijakan sekolah, rencana tanggap 

darurat, dan mobilisasi sumberdaya. Pengetahuan bencana telah terpenuhi 

pada jenis, sumber, dan dampak bencana. Keterampilan yang berupa 

kegiatan sosialisasi, simulasi dan pemberian materi tambahan pada 

anggota PMR telah terlaksana dengan baik dan berlangsung secara rutin. 

Kebijakan sekolah yang terpenuhi adalah pemberian izin yang diberikan 

oleh kepala sekolah untuk kegiatan yang berkaitan dengan upaya 

pengurangan risiko bencana serta adanya akses informasi bengenai SSB 

dan kebencanaan untuk seluruh komponen sekolah. Dalam 

pelaksanaannya sekolah telah menyediakan perlengkapan darurat yang 

dapat digunakan saat dan setelah bencana terjadi, serta tersedia lokasi 

evakuasi yang digunakan sebagai titik kumpul seluruh warga sekolah serta 

mobilisasi sumberdaya terwujud dengan adanya kerjasama dengan  dinas 

terkait, dalam hal ini PMI sebagai pendiri SSB  SMP N Padureso 
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mendapat peran penting sebagai pemberi sosialisasi, simulasi, melakukan 

kontrol serta arahan kepada SMP Padureso dan SSB lain dengan 

pelaksanaan diskusi dan pelatihan lain di luar sekolah pada seluruh 

pembina PMR di sekolah-sekolah siaga bencana. 

2) Kendala 

Dalam pelaksanaan SSB, kendala yang terjadi adalah kendala 

internal yang berasal dari sekolah itu sendiri seperti kendala pada dana 

pelaksanaan program dan kegiatan SSB, belum tersedianya SOP, 

pemeliharaan sarana SSB yang kurang baik, serta pelaksanaan belajar 

mengajar yang belum berdasarkan kurikulum mengenai kebencanaan dan 

pelaksanaan program mentoring oleh PMR yang kurang intensif. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, saran yang 

diajukan dalam penelitian ini, pertama sekolah perlu menyediakan prosedur 

tetap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana sebagai panduan kegiatan 

tanggap bencana yang membantu mengurangi risiko bencana di lingkungan 

sekolah. Kepala sekolah perlu mengalokasikan dana khusus untuk kegiatan 

SSB dengan memasukan dana anggaran tersebut dalam Rencana Kerja 

Kepala Sekolah. 
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