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- Menyikapi Bencana
Bencana yang telah terjadi adalah suatu kenyataan
dan harus disikapi dengan kesadaran utuh dari
pihak-pihak yang terkait bencana (individu,
keluarga, masyarakat, dan pemerintah)
Dari Abdullah ra, Rasulullah SAW bersabda :”Setiap orang adalah
pemimpin dan akan dimintai pertangggungjawaban atas
kepemimpinannya. Seorang AMIR adalah pemimpin dan dia akan
diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya….“
(HR Bukhari-Muslim)

Pemerintah didukung masyarakat
Konsep ta’aruf dan ta’awun
Pemenuhan hak bantuan bagi warga terdampak
Konsep sail dan marhum (al Dzariyat :19)
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Mencegah perluasan bencana

MITIGASI
• Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana.
• Mitigasi bencana merupakan suatu aktivitas yang berperan sebagai tindakan
pengurangan dampak bencana, atau usaha-usaha yang dilakukan untuk
megurangi korban ketika bencana terjadi, baik korban jiwa maupun harta.
Dalam melakukan tindakan mitigasi bencana, langkah awal yang kita harus
lakukan ialah melakukan kajian resiko bencana terhadap daerah tersebut.
Dalam menghitung resiko bencana sebuah daerah kita harus mengetahui
Bahaya (hazard), Kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity) suatu
wilayah yang berdasarkan pada karakteristik kondisi fisik dan wilayahnya..
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KERENTANAN :
KETIDAKSIAPAN
KETIDAKTAHUAN
KEMISKINAN
KEBODOHAN

KAPASITAS :
Kesadaran
Pengetahuan
Mitigasi
Kesiapsiagaan
Tabungan/Asuransi
Rencana Darurat
Bantuan Darurat
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RISIKO
BENCANA

Jatuhnya Korban
Jiwa, Harta Benda,
Psikologis,
Sosial, Ekonomi

Mengenal Ancaman
- mengetahui penyebab terjadinya
- pentingnya ilmu pengetahuan

“Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang
yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakal lah
yang dapat menerima pelajaran [Q.S. al-Zumar: (39):
Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di
tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah)
perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu;
sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
[Q.S. al-Naml (27): 88]

- mempelajari peristiwa masa lalu
Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu
memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka.
Mereka itu adalah lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan (lebih
banyak) bekas-bekas mereka di muka bumi, maka Allah mengazab mereka
disebabkan dosa-dosa mereka. Dan mereka tidak mempunyai seorang
pelindung dari azab Allah [Q.S. Ghāfir (40): 21].

• Kerentanan (vulnerability) adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya
yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana atau tidak
Jenis-jenis kerentanan :
1. Kerentanan Fisik

:

2. Kerentanan Sosial

:

3. Kerentanan Mental

:

Bangunan, Infrastruktur, Konstruksi
yang lemah.
Kemiskinan, Lingkungan, Konflik,
tingkat pertumbuhan yang tinggi,
anak-anak dan wanita, lansia.
ketidaktahuan, tidak menyadari,
kurangnya percaya diri, dan lainnya.

Meningkatkan kapasitas

- Pendidikan terhadap masyarakat luas tentang potensi

ancaman bencana;
- Pelibatan masyarakat dalam perencanaaan di kawasan
bencana dan lingkungan yang kritis serta aksi-aksi
pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat
Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang
kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang
(yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah,
musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak
mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu
nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup
kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (A; Anfal 60)
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaran (Al Maidah 2)

Resiko
• Resiko bencana (Risk) adalah potensi
kerugian yang ditimbulkan akibat
bencana pada suatu wilayah dan kurun
waktu tertentu yang dapat berupa
kematian, luka, sakit, jiwa terancam,
hilangnya rasa aman, mengungsi,
kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat. , akibat
kombinasi dari bahaya, kerentanan, dan
kapasitas dari daerah yang bersangkutan.

Kesiapsiagaan
Rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana
melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya
guna



(Yusuf) berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya)
sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah
kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.
Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit,
yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk
menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum)
yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun
yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di
masa itu mereka memeras anggur. [Q.S. Yūsuf (12): 47-49]

TANGGAP DARURAT BENCANA
Rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat.
Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia,
maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia
semuanya (Al Maidah 32)
Pertama, segala usaha harus diupayakan untuk meringankan
penderitaan manusia akibat bencana dan konflik.
Kedua, mereka yang terkena bencana mempunyai hak–hak
terhadap kehidupan yang bermartabat dan oleh karenanya juga
mempunyai hak terhadap bantuan.

PEMENUHAN HAK KORBAN BENCANA
- Hak mengelola risiko bencana
-“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan
takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan
pelanggaranr” (Al Maidah : 2)

- Hak mengelola Kerentanan

-“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya
meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar” (Al Nisa : 9)

- Hak mendapat bantuan darurat
- hak hidup bermartabat

- hak untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan
- hak atas perlindungan dan keamanan

- Hak Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Persamaan Hak
- Kebebasan beragama
- Hak ekonomi
- Hak hidup

- Hak melaksanakan sistem penanggulangan bencana
- “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di
jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti
suatu bangunan yang tersusun kokoh” (Al Shaff : 4)

- Hak melaksanakan sistem penanggulangan bencana

- “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di
jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti
suatu bangunan yang tersusun kokoh.” (Al Shaff : 4)

- Hak Tangguh

- Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang

seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

IBADAH PADA SAAT BENCANA
-Kewajiban ibadah
- prinsip kedaruratan
- prinsip kemudahan (taysir) dan pengecualian (al istitsna)

KEDARURATAN - KEMUDAHAN


Bersuci dan tayamum



Shalat dengan pakaian yang terkena najis



Shalat dengan aurat tidak tertutup sempurna



Teknis shalat dalam suasana bencna



Shalat pada saat evakuasi



Batasan jamak pada saat bencana



Tidak memaksakan diri puasa pada saat pengungsian



Rukti jenazah korban bencana



Shalat ghaib jenazah yang hilang



Dana zakat untuk korban bencana

