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Pengertian Bencana (disaster) 

 Suatu kejadian, yang 
disebabkan oleh alam atau 
karena ulah manusia, terjadi 
secara tiba-tiba atau perlahan-
lahan, sehingga menyebabkan 
hilangnya jiwa manusia, harta 
benda dan kerusakan 
lingkungan;  kejadian ini terjadi 
di luar kemampuan masyarakat 
dengan segala sumberdayanya. 

 



Jenis Bencana 

• Bencana Alam: Gempa bumi, tsunami, longsor, 

gerakan tanah, topan, banjir & banjir bandang, 

kekeringan, erupsi gunung api  

• Bencana Nonalam: kegagalan teknologi, 

epidemi/wabah  

• Bencana Sosial: konflik, teror, perang 



• Geologi 
– Gempabumi, tsunami, 

longsor, gerakan tanah 

• Hidro-meteorologi 
– Banjir, topan, banjir 

bandang,kekeringan  

• Biologi 
– Epidemi, penyakit 

tanaman, hewan  

 

• Teknologi 
– Kecelakaan 

transportasi, 
kegagalan industri 

• Lingkungan 
– Kebakaran, kebakaran 

hutan, penggundulan 
hutan. 

• Sosial 
– Konflik, terrorisme 

Jenis Bencana 



Potensi Bencana di Indonesia 

• Posisi secara geografis, geologis, hidrologis dan 

demografis  Indonesia sangat rawan  

“supermarket” bencana 

• Indonesia berada di pertemuan tiga lempengan 

bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia 

menyebabkan  posisi negara labil, mudah 

bergeser, dan tentu saja rawan bencana gempa 

bumi, tsunami dan longsor 



Potensi Bencana di Indonesia 

• Indonesia terletak di daerah sabuk api atau yang 

dikenal dengan “ring of fire” dimana 187 gunung 

api berderet dari barat ke timur.  

• Indonesia berada pada daerah yang ditandai 

dengan gejolak cuaca dan fluktuasi iklim 

dinamis yang menyebabkan Indonesia rawan 

bencana alam kebumian seperti badai, topan, 

siklon tropis, banjir.  

 



Kerentanan Bencana 

• rangking pertama dari 265 negara di dunia 

terhadap risiko tsunami  

• rangking pertama dari 162 untuk tanah longsor,  

• rangking ke-3 dari 153 negara terhadap risiko 

gempa bumi  

• ranking ke-6 dari 162 untuk risiko bencana banjir 



Beberapa Sudut Pandang tentang 

Bencana : 

• Konvensional 

• Ilmu Pengetahuan Alam 

• Ilmu Terapan 

• Progresif 

• Ilmu Sosial 

• Holistik 



Pandangan Konvensional 

• Bencana merupakan kodrat alam (takdir) 

• Terjadinya bencana merupakan suatu: 

– musibah atau kecelakaan; 

– tidak dapat diprediksi; 

– tidak menentu terjadinya; 

– tidak terhindarkan; 

– tidak dapat dikendalikan. 

• Masyarakat dipandang sebagai ‘korban’ dan 

layak ‘menerima bantuan’ dari pihak luar. 



Pandangan dari  

Ilmu Pengetahuan Alam 

• Bencana merupakan unsur lingkungan fisik 

yang membahayakan kehidupan manusia. 

• Sebagai kekuatan alam yang terjadinya luar 

biasa, tidak seperti biasanya (normal) 

• Bencana merupakan proses geofisika, 

geologi dan hidrometeorologi. 

• Pandangan ini menganggap semua bencana 

adalah peristiwa alamiah, tidak menganggap  

manusia sebagai penyebab bencana. 



Pandangan dari Ilmu Terapan 

• Pandangan ini melihat bencana berdasarkan 

pada besarnya ketahanan atau tingkat 

kerusakan akibat bencana. 

• Pandangan ini dilatar belakangi oleh ilmu-

ilmu teknik sipil, bangunan, konstruksi.  

• Memandang bencana lebih ditujukan pada 

upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik 

struktur bangunan untuk memperkecil 

kerusakan. 



Pandangan yang Progresif 

• Pandangan ini menganggap bencana 

sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi 

dalam proses pembangunan. 

• Bencana sebagai masalah yang tidak pernah 

berhenti dalam perjalanan pembangunan. 

• Oleh karena itu dituntut kesadaran pada 

pemerintah dan masyarakat untuk  mengenali 

bencana di sekitarnya dan selalu 

memperhitungkannya dalam pembangunan. 



Pandangan dari Ilmu Sosial 

• Pandangan ini memfokuskan pada sisi 
manusianya, bagaimana sikap dan kesiapan 
masyarakat menghadapi bahaya. 

• Ancaman bahaya adalah fenomena alam, 
akan tetapi bahaya itu tidak akan berubah 
menjadi bencana jika manusianya siap atau 
tanggap. 

• Besarnya bencana tergantung pada 
perbedaan tingkat kerentanan masyarakat 
menghadapi bahaya atau ancaman bencana. 

  



Pandangan yang Holistik 

• Pendekatan ini menekankan pada adanya 
bahaya, kerentanan dan risiko  serta 
kemampuan masyarakat dalam menghadapi 
bahaya dan risiko. 

• Gejala alam dapat menjadi bahaya, jika 
mengancam manusia dan harta benda.  

• Bahaya jika bertemu dengan kerentanan dan 
ketidakmampuan masyarakat akan menjadi 
risiko bencana. 

• Risiko bencana akan berubah menjadi 
bencana, jika ada pemicu kejadian. 



Terjadinya Bencana 

Bahaya 

Kerentanan 

RISIKO 

BENCANA 

Pemicu 

BENCANA 



Manajemen Bencana 

 Segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan 

dalam rangka pencegahan, mitigasi, 

kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan 

berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada 

sebelum, pada saat dan setelah bencana. 



Beberapa Paradigma dalam 

Manajemen Bencana 

• Bantuan Darurat 

• Mitigasi 

• Pembangunan 

• Pengurangan Resiko 



Paradigma Bantuan Darurat 

• Penanganan bencana difokuskan pada saat 

kejadian bencana melalui pemberian bantuan 

darurat (relief) berupa: pangan, tempat 

penampungan, kesehatan.  

• Tujuan utama penanganan adalah untuk 

meringankan penderitaan korban, 

memperbaiki kerusakan ketika terjadi 

bencana dan segera mempercepat upaya 

pemulihan (recovery). 



Paradigma Mitigasi 

• Penanganan dengan memfokuskan pada 
pengenalan daerah rawan ancaman bencana 
dan pola perilaku individu/ masyarakat yang 
menimbulkan kerentanan terhadap bencana. 

• Mitigasi atau meminimalkan dampak terhadap 
ancaman bencana dilakukan secara struktural/ 
bangunan, sedangkan mitigasi terhadap pola 
perilaku yang rentan melalui non struktural, 
seperti relokasi permukiman,  peraturan-
peraturan bangunan dan penataan ruang. 



Paradigma Pembangunan 

• Manajemen bencana yang memfokuskan 

pada faktor-faktor penyebab dan proses 

terjadinya kerentanan masyarakat terhadap 

bencana. 

• Manajemen bencana dikaitkan dengan 

sektor-sektor pembangunan, seperti masalah 

kemiskinan, kualitas hidup, pemilikan lahan, 

akses terhadap modal, pendidikan yang 

rendah, inovasi teknologi dsb. 



Paradigma Pengurangan Risiko 

• Kombinasi dari sudut pandang teknis dan ilmiah 
terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politis. 

• Menganalisis risiko bencana berdasarkan, 
ancaman/bahaya, kerentanan dan kemampuan 
masyarakat. 

• Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan untuk 
mengelola dan mengurangi risiko, dan juga mengurangi 
terjadinya dan dampak bencana. 

• Manajemen bencana dilakukan bersama oleh semua 
parapihak (stakeholder), lintas sektor dan dengan 
pemberdayaan masyarakat. 



Hubungan Pandangan tentang 

Bencana dengan Paradigma 

Penanganan Bencana 
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Risiko = Bahaya * Kerentanan 

Bahaya Kerentanan 

Risiko 

Bencana 

PENGURANGAN RISIKO 
BENCANA 





Bahaya (hazard) 

• Suatu kondisi, secara alamiah maupun karena 
ulah manusia, yang berpotensi menimbulkan 
kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa 
manusia. 

 

• Bahaya berpotensi menimbulkan bencana, 
tetapi tidak semua bahaya selalu menjadi 
bencana.  



Kerentanan (vulnerability) 

 Sekumpulan kondisi dan atau suatu 
akibat keadaan (faktor fisik, sosial, 
ekonomi dan lingkungan) yang 
berpengaruh buruk terhadap upaya-
upaya pencegahan dan 
penanggulangan bencana. 



Faktor-faktor Kerentanan 

• Fisik: 

– Prasarana dasar, konstruksi, bangunan 

• Ekonomi: 

– Kemiskinan, penghasilan, nutrisi,  

• Sosial: 

– Pendidikan,kesehatan, politik, hukum, kelembagaan 

• Lingkungan: 

– tanah,air, tanaman, hutan, lautan 

 



Kemampuan (capability) 

 Kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh 

perorangan, keluarga dan  masyarakat yang 

membuat mereka mampu mencegah, 

mengurangi, siap-siaga, menanggapi dengan 

cepat atau segera pulih dari suatu kedaruratan 

dan bencana. 



Risiko (risk) 

• Besarnya kerugian atau kemungkinan 

hilangnya (jiwa, korban, kerusakan dan 

kerugian ekonomi) yang disebabkan oleh 

bahaya tertentu di  suatu daerah pada suatu 

waktu tertentu. 

 

• Risiko = Bahaya x Kerentanan 

    Kemampuan 





Lima prioritas WCDR 

• Meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai 

prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya 

harus didukung oleh kelembagaan yang kuat 

• Mengidentifikasikan, mengkaji dan memantau resiko 

bencana serta menerapkan system peringatan dini 

• Memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan 

untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan 

ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan 

masyarakat 

• Mengurangi faktor-faktor penyebab resiko bencana. 

• Memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua 

tingkatan masyarakat agar respons yg dilakukan lebih 

efektif.  (UNISDR, 2005) 

 




