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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Bencana 

Pada sub bab ini akan dijelaskan secara umum mengenai definisi bencana, 

klasifikasi bencana, dan faktor penyebab terjadinya bencana. 

 

2.1.1 Definisi Bencana 

Definisi bencana (disaster) menurut World Health Organization (2002) dalam 

Yaslina dan Taufik (2018) adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, 

gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan 

atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar 

masyarakat atau wilayah yang terkena. Jika berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 

definisi bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

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

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. 

Sedangkan menurut Asian Disaster Reduction and Response Network (2009) 

pengertian bencana yaitu suatu gangguan serius yang berdampak langsung terhadap 

hidup suatu komunitas atau masyarakat seperti kerugian secara material, kerusakan 

lingkungan dan kejadian bencana tersebut mempengaruhi kemampuan masyarakat 

untuk mengatasi hal tersebut sesuai dengan sumber daya sendiri.  

 

2.1.2 Klasifikasi Bencana 

Klasifikasi bencana menurut Undang – Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan, antara lain:  
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a. Bencana alam 

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. 

b. Bencana non alam 

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.  

c. Bencana sosial  

Bencana sosial 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. 

 

2.1.3 Faktor Penyebab Terjadinya Bencana 

Menurut Nurjanah, et al. (2012) dalam penyebab terjadinya bencana ada 3 

faktor, yakni :  

1. Faktor alam (natural disaster) terjadi karena fenomena alam dan tanpa adanya 

campur tangan manusia.  

2. Faktor non-alam (non-natural disaster) yaitu bukan karena fenomena alam dan 

bukan juga dari perbuatan manusia.  

3. Faktor sosial/manusia (man made disaster) yang terjadi murni karena perbuatan 

manusia, misalnya konflik horizontal, terorisme dsb.  

 

 

2.2 Gempa Bumi 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan secara umum mengenai definisi gempa 

bumi, jenis-jenis gempa bumi, penyebab gempa bumi, dan dampak bencana gempa 

bumi. 
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2.2.1 Definisi Gempa Bumi 

Gempa bumi menurut BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) 

adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh 

tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunung api atau runtuhan 

batuan. Pengertian lain menyatakan bahwa gempa bumi merupakan peristiwa 

bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai 

dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Akumulasi energi penyebab 

terjadinya gempa bumi dihasilkan dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik, dan 

energi yang dihasilkan dipancarkan kesegala arah berupa gelombang gempa bumi 

sehingga efeknya dapat dirasakan sampai ke permukaan bumi (BMKG). 

 

2.2.2 Jenis-Jenis Gempa Bumi 

Menurut Katili (1963) dalam Ardianto (2013), jenis-jenis gempa berdasarkan 

sebab akibat dapat dibagi dalam 3 jenis yaitu: 

1. Gempa bumi vulkanik 

Sebab dari gempa bumi vulkanik adalah persentuhan magma dengan dinding-

dinding gunung api dan tekanan gas pada peledakan hebat. Sebab lain yang 

mengakibatkan gempa bumi vulkanik ialah perpindahan mendadak dari magma 

di dalam dapur magma.  

2. Gempa bumi runtuhan 

3. Gempa bumi tektonik 

Gempa bumi tektonik disebabkan oleh pergeseran-pergeseran yang tiba-tiba di 

dalam bumi dan berhubungan rapat sekali dengan gejala pembentukan 

pegunungan. Gempabumi demikian dikenal pula dengan nama gempa dislokasi. 

Gempa bumi tektonik dapat terjadi jikalau terbentuk patahan-patahan yang baru 

atau jika terjadi pergeseran-pergeseran sepanjang patahan karena ketegangan-

ketegangan di dalam kerak bumi. 
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2.2.3 Penyebab Gempa Bumi 

Gempa bumi akan terjadi apabila penumpukan energi pada batas lempeng 

yang bersifat konvergen (bertumbukan), divergen (saling menjauh) dan transform 

(berpapasan) atau pada sesar (patahan) dan blok batuan tersebut tidak mampu lagi 

menahan batas elastisitasnya, sehingga akan dilepaskan sejumlah energi dalam bentuk 

rangkaian gelombang seismik yang dikenal sebagai gempa bumi (Supartoyo dan 

Surono, 2008 dalam Burhima, 2018). 

Kejadian gempa bumi lainnya berkaitan dengan aktivitas sesar aktif pada 

kerak bumi. Jenis sesar atau patahan aktif sebagai akibat gempa bumi dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu sesar naik (thrust/reversefault), sesar turun (normal fault) dan sesar 

mendatar (strike slip fault) (Supartoyo dan Surono, 2008 dalam Burhima, 2018). 

 

2.2.4 Dampak Bencana Gempa Bumi 

Menurut Djauhari Noor (2006:142) dalam Wulandari F. (2014) getaran yang 

disebabkan oleh gempa bumi dapat menimbulkan dampak antara lain: 

a. Rekahan/patahan di permukaan bumi (ground ruptur) 

b. Getaran/guncangan permukaan bumi (ground shaking) 

c. Longsor tanah (mass movement) 

d. Kebakaran 

e. Perubahan pengaliran (drainage modification) 

f. Perubahan air bawah tanah (ground water modification) 

g. Tsunami 

Menurut BAKORNAS PB (2007) gempa bumi merupakan salah satu dari 

berbagai macam bencana alam yang ada di Indonesia yang bilamana penanganan 

maupun mitigasi yang dilakukan tidak baik akan menimbulkan ancaman korban jiwa 

maupun korban materi. Berbagai komponen yang terancam apabila terjadi gempa bumi 

diantaranya: 

1. Perkampungan padat dengan konstruksi yang lemah dan padat penghuni 
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2. Bangunan dengan desain teknis yang buruk, bangunan tanah, bangunan tembok 

tanpa perkuatan, 

3. Bangunan dengan atap yang berat 

4. Bangunan tua dengan kekuatan lateral dan kualitas yang rendah 

5. Bangunan tinggi yang dibangun diatas tanah lepas/tidak kompak 

6. Bangunan diatas lereng yang lemah/tidak stabil 

7. Infrastruktur diatas tanah atau timbunan 

 

2.3 Risiko Bencana 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan mengenai definisi risiko bencana, indeks 

risiko bencana, ancaman, kerentanan, serta kapasitas bencana. 

 

2.3.1 Definisi Risiko Bencana 

 Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, 

jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan 

gangguan kegiatan masyarakat (PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012). 

 Berdasarkan PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012, Perhitungan risiko bencana 

yaitu: 

                     Ancaman (H) x Kerentanan (V) 

              Kapasitas (C) 

Penentuan indeks risiko bencana dilakukan dengan menggabungkan nilai 

indeks bahaya, indeks kerentanan, dan indeks kapasitas. Proses ini dilakukan dengan 

menggunakan kalkulasi secara spasial sehingga dapat menghasilkan peta risiko dan 

nilai grid yang dapat dipergunakan dalam menyusun penjelasan peta risiko (Amri et.al, 

2016). Menurut Badan Koordinasi Nasional dan Penanggulangan Bencana 

(BAKORNAS PB) 2007 dalam Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan 

Bencana di Daerah, memberikan pengertian mengenai risiko yaitu kemungkinan 

Risiko (R) = 
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timbulnya kerugian pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang timbul karena 

suatu bahaya menjadi bencana. 

 

2.3.2 Indeks Risiko Bencana 

 Berdasarkan PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012 Indeks risiko bencana 

bergantung pada: 

1. Indeks ancaman kawasan 

2. Indeks kerentanan kawasan yang terancam 

3. Indeks kapasitas kawasan yang terancam. 

Selain metode pada PERKA, terdapat metode lain dalam menentukan risiko 

bencana gempa bumi. Seperti pada metode SNI 1726-2012, dimana proses analisis 

menggunakan faktor bahaya dan kerentanan. Fokus analisis yang ditekankan pada 

kerentanan, hanya terfokus pada kerentanan fisik mengenai ketahanan bangunan dalam 

merespon bencana gempa bumi. Adapun klasifikasi kerentanan tersebut ditentukan dari 

penggunaan lahan yang terdapat di suatu daerah. Klasifikasi tersebut diantaranya: 

kerentanan rendah (lahan tidak terbangun), kerentanan sedang (lahan industri), dan 

kerentanan tinggi (lahan permukiman) yang bersumber dari penelitian (Muhaimin et. 

al, 2016). Selanjutnya, metode lain yang dapat digunakan untuk menghitung risiko 

bencana gempa bumi yaitu melalui metode AHP (Analytic Hierarchy Process) yang 

dilakukan dengan menggunakan teknik superimpose dan teknik skoring dari peta-peta 

faktor yang mempengaruhi tingkat risiko (faktor bahaya, faktor kerentanan dan faktor 

ketahanan). Sub faktor bahaya ditentukan berdasarkan (bahaya goncangan, dan 

tsunami sebagai bahaya ikutan), sedangkan sub faktor kerentanan berdasarkan aspek 

sosial (kepadatan penduduk, penduduk lanjut usia dan balita, penduduk wanita, 

penyandang cacat), aspek fisik (zona tidak leluasa, dan pemukiman), dan aspek 

ekonomi (produktifitas pertanian padi, pekerja di bidang perikanan laut, pekerja di 

bidang non pertanian, keluarga miskin). Sedangkan sub faktor kapasitas berdasarkan 

sumberdaya alami, sumberdaya buatan, dan mobilitas penduduk, yang bersumber dari 

penelitian (Firmansyah et.al, 2009). Namun, pada studi yang dilakukan di Kabupaten 
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Lampung Barat menggunakan metode yang menggunakan pedoman dari PERKA 

BNPB No. 2 Tahun 2012 berdasarkan karakteristik data yang dibutuhkan, dan 

karakteristik wilayah studi. 

Berdasarkan PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012, dalam menghitung indeks 

risiko bencana, maka harus mengidentifikasi besarnya indeks ancaman, indeks 

kerentanan, serta indeks kapasitas suatu daerah terhadap risiko bencana. Adapun 

indeks risiko bencana merupakan hasil gabungan dari ketiga komponen di atas. Indeks 

risiko bencana diklasifikasikan menjadi 3 yaitu tinggi, sedang dan rendah. Dimana 

untuk tingkat risiko tinggi mempunyai nilai antara 0,67-1 tingkat risiko sedang 

mempunyai nilai antara 0,34-0,66 dan tingkat risiko rendah mempunyai nilai 0-0,33. 

Untuk hasil output indeks risiko bencana adalah peta risiko bencana. Sehingga dalam 

peta risiko akan memiliki 3 warna yang menggambarkan klasifikasi risiko bencana 

tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II. 1. 

 

TABEL II. 1  

KLASIFIKASI RISIKO BENCANA 

No Nilai Indeks Risiko 
Klasifikasi Risiko 

Bencana 

1 ≤ 0,33 Rendah 

2 0,34 - 0,66 Sedang 

3 0,67 – 1,00 Tinggi 
                       Sumber: PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012 

 

2.3.3 Ancaman (Hazard) 

Bahaya/ancaman adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan 

bencana (UU No. 24 2007).  Ada beberapa tipe bahaya yang mendapat perhatian yang 

luas, bahaya-bahaya tersebut dikategorikan sebagai berikut (UNDP, 1992 : 31 dalam 

Rahman, 2010): 

b. Serangan bahaya yang mendadak (bahaya iklim dan geologis) seperti gempa 

bumi, tsuanami, banjir, badai tropis, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. 
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c. Serangan bahaya yang perlahan-lahan (bahaya lingkungan) seperti kekeringan, 

kelaparan, degradasi lingkungan, desertifikasi, pengundulan hutan dan serbuan 

hama. 

d. Teknologi/industri, seperti kegagalan sistem/kecelakaan, tumpahan bahan 

kimia, letusan dan kebakaran. 

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

terorisme, dan tindakan-tindakan lain yang mengakibatkan berpindahnya 

orang-orang atau mengungsi. 

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

menular dari satu orang ke orang lain (lewat kontak dan pernapasan), penyakit 

yang mengandung virus dan komplikasi-komplikasi dari luka. 

Asian Disaster Reduction and Response Network (2009) mengelompokkan 

bahaya menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu:  

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

longsor.  

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

gelombang pasang.  

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

seperti wabah flu burung, wabah hama dan penyakit tanaman.  

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

transportasi dan kecelakaan industri.  

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

pencemaran udara dan pencemaran air.  

 

2.3.4 Kerentanan (Vulnerability) 

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang 

mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana 

(PERKA BNPB, 2012). Menurut PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012 pengkajian 
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kerentanan diperoleh berdasarkan kondisi sosial budaya, fisik, ekonomi, dan 

lingkungan seperti berikut ini: 

1. Kerentanan Sosial 

a. Parameter yang digunakan untuk kerentanan sosial adalah kepadatan 

penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan 

rasio kelompok umur. 

2. Kerentanan Ekonomi 

a. Parameter yang digunakan untuk kerentanan ekonomi adalah luas lahan 

produktif dalam rupiah (sawah, perkebunan, lahan pertanian dan 

tambak) dan PDRB. Luas lahan produktif dapat diperoleh dari peta guna 

lahan dan buku kabupaten atau kecamatan dalam angka dan dikonversi 

kedalam rupiah, sedangkan PDRB dapat diperoleh dari laporan sektor 

atau kabupaten dalam angka. 

3. Kerentanan Fisik 

a. Parameter yang digunakan untuk kerentanan fisik adalah kepadatan 

rumah (permanen, semi-permanen dan non-permanen), ketersediaan 

bangunan atau fasilitas umum dan ketersediaan fasilitas kritis. 

Kepadatan rumah diperoleh dengan membagi mereka atas area 

terbangun atau luas desa dan dibagi berdasarkan wilayah (dalam ha) dan 

dikalikan dengan harga satuan dari masing-masing parameter. Indeks 

kerentanan fisik hampir sama untuk semua jenis ancaman yang 

diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan rumah (permanen,semi-

permanen dan non-permanen), ketersediaan bangunan atau fasilitas 

umum dan ketersediaan fasilitas kritis. 

4. Kerentanan Lingkungan 

a. Parameter yang digunakan untuk kerentanan lingkungan adalah 

penutupan lahan (hutan lindung, hutan alam, hutan bakau / mangrove, 

rawa dan semak belukar). Indeks kerentanan fisik diperoleh dari rata-

rata bobot jenis tutupan lahan.  
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Menurut PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012 sumber data yang digunakan 

untuk analisa kerentanan untuk setiap komponen tersebut adalah: 

1. Komponen sosial budaya dengan sumber data dari Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri) tahun terbaru. 

2. Komponen fisik dengan sumber data Podes untuk data jumlah rumah dan 

fasilitas umum (fasilitas pendidikan dan kesehatan), serta untuk parameter 

jumlah fasilitas kritis menggunakan data dari Badan Informasi Geospasial 

(BIG). 

3. Komponen ekonomi dengan sumber data BPS tahun terbaru. 

4. Komponen lingkungan dengan sumber data Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. 

  

2.3.5 Kapasitas (Capacity) 

Kapasitas adalah kemampuan daerah dan masyarakat untuk melakukan 

tindakan pengurangan ancaman dan potensi kerugian akibat bencana secara terstruktur, 

terencana dan terpadu (PERKA No. 2 Tahun 2012). Kapasitas juga dapat diartikan 

sebagai segala sumber daya yang dimiliki masyarakat baik bersifat individu, kelompok 

atau manajerial/leadership (Barrantes, M. et al. (Ed.). (2005). 

Menurut PERKA BNPB No. 3 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian 

Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana, untuk mengetahui tingkat kapasitas 

di suatu daerah maka dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam metode 

wawancara terkait indikator pencapaian 5 (lima) prioritas penanggulangan bencana. 

Indikator pencapaian tersebut antara lain: 

1. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas 

nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, 

dengan indikator pencapaian: 

a. Kerangka hukum dan kebijakan nasional/lokal untuk pengurangan risiko 

bencana telah ada dengan tanggung jawab eksplisit ditetapkan untuk semua 

jenjang pemerintahan. 
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b. Tersedianya sumber daya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan 

pengurangan risiko bencana di semua tingkat pemerintahan. 

c. Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian 

kewenangan dan sumber daya pada tingkat local. 

d. Berfungsinya forum/Jaringan daerah khusus untuk pengurangan risiko 

bencana. 

2. Mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko bencana dan meningkatkan 

sistem peringatan dini untuk mengurangi risiko bencana, dengan indikator 

pencapaian: 

a. Tersedianya kajian risiko bencana daerah berdasarkan data bahaya dan 

kerentanan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah. 

b. Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan 

menyebarluaskan data potensi bencana dan kerentanan-kerentanan utama. 

c. Tersedianya sistem peringatan dini yang siap beroperasi untuk skala besar 

dengan jangkauan yang luas ke seluruh lapisan masyarakat. 

d. Kajian risiko daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna 

menggalang kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko. 

3. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun 

ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat, dengan indikator 

pencapaian: 

a. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses 

di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, 

pengembangan sistem untuk berbagi informasi, dan seterusnya). 

b. Kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan 

mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan 

risiko bencana dan pemulihan. 

c. Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis 

manfaat-biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan 

berdasarkan kualitas hasil riset. 
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d. Diterapkannya strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas 

dalam melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu 

menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun perdesaan. 

4. Mengurangi faktor-faktor risiko dasar, dengan indikator: 

b. Pengurangan risiko bencana merupakan salah satu tujuan dari kebijakan-

kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan 

hidup, termasuk untuk pengelolaan sumber daya alam, tata guna lahan dan 

adaptasi terhadap perubahan iklim. 

c. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial 

dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan penduduk yang paling berisiko 

terkena dampak bencana. 

d. Rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan 

produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-

kegiatan ekonomi. 

e. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-unsur 

pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin 

mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum 

(enforcement of building codes). 

f. Langkah-langkah pengurangan risiko bencana dipadukan ke dalam proses-

proses rehabilitasi dan pemulihan pasca bencana. 

g. Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko 

bencana atau proyek-proyek pembangunan besar, terutama infrastruktur. 

5. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua 

tingkat, dengan indikator: 

a. Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme 

penanganan darurat bencana yang kuat dengan perspektif pengurangan 

risiko bencana dalam pelaksanaannya. 

b. Tersedianya rencana kontinjensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap 

di semua jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk menguji 

dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana. 
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c. Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi 

yang siap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan 

pemulihan pasca bencana. 

d. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca 

bencana terhadap pertukaran informasi yang relevan selama masa tanggap 

darurat. 

Berdasarkan PERKA BNPB No. 3 Tahun 2012, pengukuran indikator 

pencapaian kapasitas dibagi kedalam 5 tingkatan, yaitu: 

1. Level 1 daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya 

pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju 

dalam rencana-rencana atau kebijakan. 

2. Level 2 daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko 

bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang 

disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan/atau kebijakan 

sistematis. 

3. Level 3 komitmen pemerintah dan beberapa komunitas tekait pengurangan 

risiko bencana di suatu daerah telah tercapai dan didukung dengan kebijakan 

sistematis, namun capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan 

tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk 

mengurangi dampak negatif dari bencana. 

4. Level 4 dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh 

dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-

capaian yang berhasil, namun diakui ada masih keterbatasan dalam komitmen, 

sumberdaya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya 

pengurangan risiko bencana di daerah tersebut. 

5. Level 5 capaian komprehensif telah dicapai dengan komitmen dan 

kapasitas yang memadai disemua tingkat komunitas dan jenjang 

pemerintahan. 
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2.4     Mitigasi Bencana 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan mengenai definisi mitigasi bencana, dan 

klasifikasi mitigasi bencana. 

 

2.4.1  Definisi Mitigasi Bencana  

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 PP No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Adapun kegiatan mitigasi dapat dilakukan 

melalui: 

1. Pelaksanaan penataan ruang;  

2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; 

3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara 

konvensional maupun modern (UU Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 47 ayat 2 

tentang Penanggulangan Bencana). 

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan untuk 

mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. 

Dalam mendukung mitigasi bencana khususnya gempa bumi, perlu diketahui 

beberapa karakteristik dari gempa itu sendiri, bahwa gempa bumi itu (Abdillah, 2010): 

1. Berlangsung dalam waktu yang singkat. 

2. Lokasi kejadian hanya tertentu saja. 

3. Akibatnya dapat menimbulkan bencana. 

4. Berpotensi terulang kembali (gempa susulan). 

5. Belum dapat diprediksi/diperkirakan. 

6. Tidak dapat dicegah, namun dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan. 

Berbagai paradigma yang berkembang saat ini berkenaan dengan langkah atau 

tindakan mitigasi bencana menurut Bakornas PB (2007) diantaranya adalah 

“Paradigma Mitigasi” yang bertujuan untuk identifikasi daerah rawan bencana, 

mengenali pola yang dapat menimbulkan kerawanan, dan melakukan kegiatan mitigasi 
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yang bersifat struktural (membangun konstruksi) maupun non-struktural seperti 

penataan ruang, dan lain sebagainya. 

 

2.4.2  Klasifikasi Mitigasi Bencana 

Klasifikasi mitigasi bencana menurut Noor (2014), antara lain: 

a. Mitigasi struktural 

Mitigasi struktural adalah kegiatan dalam pra bencana yang bertujuan untuk 

pembanguan secara fisik. Tujuan dari kegiatan mitigasi struktural adalah untuk 

meningkatkan kesiapan masyarakat dalam hal prasarana dalam hal pengurangan 

risiko bencana (Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008). 

b. Mitigasi non struktural 

Mitigasi non struktural adalah kegiatan yang dilakukan secara terencana dalam 

hal tata guna lahan yang disesuaikan dengan keadaan wilayah dan tingkat 

kerentanan wilayah tersebut dan memberlakukan peraturan pembangunan. 

 

2.5    Penataan Ruang 

Pada sub bab ini, akan dijelaskan mengenai definisi ruang, tata ruang, dan 

penataan ruang, klasifikasi penataan ruang, pola ruang, Kesesuaian pola ruang terhadap 

kawasan risiko bencana gempa bumi dan penataan ruang kawasan rawan bencana 

gempa bumi. 

 

2.5.1 Definisi Ruang, Tata Ruang, dan Penataan Ruang 

Disebutkan di dalam UU No. 26 Tahun 2007 bahwa definisi ruang adalah 

wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam 

bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, 

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pasal 1 butir 2 UUPR, 

menjelaskan yang dimaksud dengan tata ruang adalah wujud struktural dan pola ruang. 

Struktur ruang dalam Pasal 1 butir 3 UUPR adalah susunan pusat-pusat permukiman 
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dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. 

Sedang pola ruang dalam Pasal 1 butir 4 adalah distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 

ruang fungsi budidaya. 

Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(UUPR), ruang terdiri dari ruang wilayah dan ruang kawasan. Pengertian wilayah 

dalam Pasal 1 butir 17 UUPR adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenapnya unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administartif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan pengertian kawasan dalam Pasal 1 

butir 20 UUPR adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.  

Pengertian penataan ruang dalam Pasal 1 butir 5 UUPR adalah suatu sistem 

proses yang terdiri dari perencanan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang.  

Amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

menekankan bahwa secara garis besar penyelenggaraan penataan ruang diharapkan: 

a. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna 

serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan 

b. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang 

c. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang 

 

2.5.2 Klasifikasi Penataan Ruang 

Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, 

wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan (UUPR No. 26 

Tahun 2007) sebagai berikut: 

1. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem 

internal perkotaan. 

2. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan lindung 

dan kawasan budidaya. 
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3. Penataan ruang berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang 

wilayah nasional,penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah 

kabupaten/kota. 

4. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang 

kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. 

5. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang 

kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan 

penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

 

2.5.3 Pola Ruang 

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 

meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi 

budidaya (UUPR No. 26 Tahun 2007). Sehingga rencana pola ruang wilayah kabupaten 

hanya meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Menurut  UU No. 26 Tahun 

2007 dan PP No. 26 Tahun 2008 kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan 

dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Sedangkan Kawasan budidaya adalah 

wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi 

dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan (UU 

No. 26 Tahun 2007 dan PP No. 26 Tahun 2008). Komponen utama pola ruang meliputi 

kawasan lindung dan konservasi baik daratan maupun perairan, kawasan budidaya 

termasuk kawasan andalan serta kawasan strategis nasional, daerah provinsi atau 

daerah kabupaten/kota (Permen ATR/BPN No. 9 Tahun 2017). Berdasarkan Peraturan 

Menteri No. 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa pola ruang kawasan rawan bencana 

gempa bumi pada kawasan budidaya meliputi: 
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1) Hutan Produksi 2) Perikanan 

3) Hutan Kota 4) Pertambangan 

5) Hutan Rakyat 6)  Industri 

7) Pertanian Sawah 8)  Pariwisata 

9) Pertanian Semusim 10)  Permukiman 

11) Perkebunan 12)  Perdagangan/Perkantoran 

13) Peternakan 14) Perikanan 

 

2.5.4 Kesesuaian Pola Ruang Terhadap Kawasan Risiko Bencana Gempa Bumi 

Kesesuaian pola ruang terhadap kawasan risiko bencana gempa bumi 

dikategorikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu kategori sesuai, sesuai bersyarat, dan tidak 

sesuai. Dalam Kategori sesuai, apabila rencana pola ruang sudah sesuai dengan 

karakteristik wilayah yang berisiko terhadap bencana gempa bumi. Kategori sesuai 

bersyarat, apabila rencana pola ruang belum atau tidak sesuai dengan karakteristik 

bencana gempa bumi, namun masih dimungkinkan untuk disesuaikan mengingat 

adanya nilai ekonomis dan adanya kemampuan untuk mengatasi batasan tersebut. 

Kemudian pada kategori tidak sesuai apabila pola ruang yang direncanakan tidak 

memungkinkan untuk diwujudkan mengingat keterbatasan kemampuan ruang untuk 

mengatasi batasan tersebut dan memiliki tingkat risiko kebencanaan yang tinggi 

Muta’ali (2014, dalam Anggara dan Pramono, 2018). Analisis kesesuaian antara 

rencana pola ruang dengan risiko bencana gempa bumi dilakukan dengan 

menggunakan bantuan matriks keputusan. Matriks keputusan kesesuaian pola ruang 

memberikan penjelasan mengenai pola ruang/fungsi kawasan yang termasuk dalam 

klasifikasi bencana gempa bumi yang sesuai (v), sesuai bersyarat (#) dan tidak sesuai 

(x) seperti contoh matriks yang terdapat pada Tabel II. 2.  
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TABEL II. 2 

CONTOH MATRIKS KEPUTUSAN KESESUAIAN POLA RUANG 

Pola Ruang/ Fungsi Kawasan 

Klasifikasi Bencana Gempa 

Bumi 

Rendah Sedang Tinggi 

Budidaya 

Kawasan Industri/Pertambangan v # x 

Kawasan Pariwisata v # x 

Kawasan Perdesaan v # x 

Kawasan Perkebunan v v # 

Kawasan Perkotaan v # x 

Kawasan Pertanian Lahan Basah v v # 

Kawasan Pertanian Lahan Kering v v # 

Lindung 

Cagar Budaya v v # 

Hutan Lindung v v v 

Kawasan Resapan Air v v v 

Kawasan Sempadan Sungai v v v 
          Sumber: Anggara dan Pramono 2018 

2.5.5 Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi 

Berdasarkan Permen PU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan 

Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi, 

disebutkan bahwa kawasan rawan bencana gempa bumi adalah kawasan yang sering 

atau berpotensi mengalami bencana gempa bumi. Ruang lingkup pedoman ini 

mencakup:  

a. Perencanaan tata ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan 

rawan gempa bumi, 

b. Pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan 

rawan gempa bumi, 

c. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi 

dan kawasan rawan gempa bumi,  

d. Penatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi 

dan kawasan rawan gempa bumi.  

Cakupan dari masing-masing muatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Perencanaan tata ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan 

rawan gempa bumi mencakup: 
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a. Penetapan kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan 

gempa bumi meliputi: penetapan tipologi kawasan rawan letusan 

gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi 

b. Penentuan struktur ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan 

kawasan rawan gempa bumi 

c. Penentuan pola ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan 

kawasan rawan gempa bumi 

2. Pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan 

rawan gempa bumi mencakup: 

a. Penyusunan program pemanfaatan ruang kawasan rawan letusan 

gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi serta pembiayaannya 

b. Pelaksanaan program kawasan rawan letusan gunung berapi dan 

kawasan rawan gempa bumi. 

3. Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan rawan letusan gunung berapi dan 

kawasan rawan gempa bumi mencakup: 

a. Penyusunan arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung 

berapi dan kawasan rawan gempa bumi, 

b. Perizinan pemanfaatan ruang di kawasan rawan letusan gunung berapi 

dan kawasan rawan gempa bumi, 

c. Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang di 

kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi, 

d. Acuan untuk menetapkan bentuk pelanggaran dan jenis sanksi terhadap 

pelanggaran penataan ruang dikawasan rawan letusan gunung berapi dan 

kawasan rawan gempa bumi. 

4. Penatalaksanaan penataan ruang kawasan rawan letusan gunung berapi dan 

kawasan rawan gempa bumi mencakup kelembagaan penataan ruang kawasan 

rawan; serta hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang 

kawasan rawan letusan gunung berapi dan kawasan rawan gempa bumi. 
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2.6 Sintesa Literatur 

Sintesa literatur pada studi ini mengacu pada sasaran studi yang dijabarkan 

melalui teori penelitian, sumber atau pedoman studi, serta variabel yang digunakan 

untuk memperoleh output atau hasil dari sasaran tersebut guna mendukung tercapainya 

tujuan dari studi yang dilakukan. Pada studi ini, sasaran pertama menggunakan teori 

yang bersumber dari PERKA BNPB No. 2 Tahun 2012 dimana variabel yang 

digunakan yaitu bahaya, kerentanan sosial, kerentanan fisik, kerentanan ekonomi serta 

kapasitas dengan output yang akan diperoleh yaitu peta risiko bencana gempa bumi. 

Pada sasaran kedua menggunakan teori yang bersumber dari penelitian Anggara dan 

Pramono (2018), dimana variabel yang digunakan yaitu fungsi kawasan lindung dan 

budidaya, serta risiko bencana gempa bumi dengan output yang akan diperoleh yaitu 

peta kesesuaian pola ruang terhadap kawasan risiko bencana gempa bumi. Kemudian 

pada sasaran ketiga menggunakan teori yang bersumber dari PERMEN PU No. 21 

Tahun 2007 dimana variabel yang digunakan yaitu kesesuaian pola ruang terhadap 

kawasan risiko bencana gempa bumi, sifat fisik dan keteknikan batuan, kemiringan 

lereng, intensitas gempa, dan struktur geologi dengan output yang akan diperoleh yaitu 

arahan penataan pola ruang berbasis mitigasi bencana gempa bumi. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Tabel II. 2.


