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" Manajemen Risiko Bencana (Disaster Risk Management)  Di Wilayah Rawan Gempa dan Tsunami di Provinsi 
Banten yang  berlandaskan pada UU Nomor 24 Tahun 2007”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

“Mitigasi Detail Peta Risiko Ancaman Bencana dan 

Upaya Penanganan yang Efektif dan Efisien dengan 

Meminimalisasi Potensi Risiko Korban dan  Risiko Fraud 

” 
 

 Sharing  Session  dalam  BINWAS Mitigasi Risiko Pasca Bencana dan Potensi Terjadinya Bencana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gempa bumi yang mengguncang Banten dengan magnitudo (M) 6,6 SR pada Jumat 

(14/1) lalu membuat sedikitnya 1.231 rumah rusak (kebenaran data belum terverifikasi terkait 
kondisi terhadap kriteria kerusakan, terkait jumlah kerusakan ringan, sedang, dan berat). Angka 
tersebut bisa bertambah jika dilakukan inventarisir secara detail dan komprehensif di seluruh 
wilayah berdampak gempa, termasuk upaya memverifikasi kebenaran kondisi kerusakannya. 

Sejalan dengan upaya penanganan risiko pasca gempa, ada upaya pemikiran untuk 
melakukan rencana relokasi terhadap warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat 
dampak gempa. Selain itu, terkait ancaman potensi megathrust selat sunda capai M 8,7 yang 
diperkirakan nyata adanya namun waktunya yang belum diketahui, menjadi alasan kuat untuk 
melakukan mitigasi risiko dini terkait upaya pengendalian dampak korban nyawa, relokasi. 

Benarkah dibutuhkan dan harus dilakukan relokasi terhadap korban gempa? Jika melihat 
alasan kuat bahwa jika terdapat lokasi dengan dampak kerusakan bangunan (rumah, 
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Tanggap darurat bencana adalah 
serangkaian 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, pengurusan 
pengungsi, penyelamatan, serta 
pemulihan prasarana dan 
sarana. 
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puskesmas, dll) baik ringan, sedang, atau berat, seharusnya upaya mitigasi risiko pasca 
bencana gempa magnitudo 6,6 yang terbaik dan tepat adalah merelokasi warga masyarakat 
yang berdampak tersebut. Mengapa? 

Sebelum Penulis memberikan penjelasan lebih lanjut, Penulis mencoba  membuka 
referensi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dapat diungkapkan 
terkait landasan, asas dan prinsip, serta tujuan Penanggulangan Bencana, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Gambar 1. Disaster Risk Management dan landasan Pancasila dan UUD 1945 

PENANGGULANGAN BENCANA berlandaskan 
PANCASILA dan   UUD 1945 

a. kemanusiaan;  
b. keadilan;  
c. kesamaan kedudukan dalam  hukum  dan 

pemerintahan;  
d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;  
e. ketertiban dan kepastian hukum;  
f. kebersamaan;  
g. kelestarian lingkungan hidup; dan  
h. ilmu pengetahuan dan teknologi. 

a. cepat dan tepat;  
b. prioritas;  
c. koordinasi dan keterpaduan;  
d. berdaya guna dan berhasil guna;  
e. transparansi dan akuntabilitas;  
f. kemitraan;  
g. pemberdayaan;  
h. nondiskriminatif; dan  
i. nonproletisi. 

a. memberikan perlindungan kepada masyarakat 
dari ancaman bencana; 

b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada; 

c. menjamin terselenggaranya penanggulangan 
bencana secara terencana, terpadu, 
terkoordinasi, dan menyeluruh; 

d. menghargai budaya lokal; 
e. membangun partisipasi dan kemitraan publik 

serta swasta; 
f. mendorong semangat gotong royong, 

kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan 
g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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Berdasarkan ketentuan UU tersebut di atas, maka sangat diperlukan pula pada prioritas 
pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan kerangka berpikir dalam manajemen risiko 
bencana gempa dan tsunami berbasis pada edukasi di wilayah rawan gempa dan tsunami, 
melalui upaya rencana aksi yang dapat dilakukan antara lain : 

 
1. Melakukan pemetaan langkah-langkah / tahapan kegiatan yang tepat, efektif dan 

efisien dan memetakan pengurangan risiko korban bencana dan risiko fraud; 

 

        Gambar 2. Detail Peta Risiko Potensi Kesalahan/Penyimpangan 

 

Pada Gambar 1 di atas,  menjelaskan tahapan kegiatan inti dalam penanganan Bencana 
yang terjadi wilayah Provinsi Banten, khususnya wilayah yang berdampak risiko terjadinya 
gempa magnitudo 6,6 adalah selain tanggap darurat juga terkait kegiatan Inventarisasi 
Kerusakan dan Evaluasi Hasil Inventarisasi Kerusakan. Tahap kegiatan ini pun potensi 
menjadi titik rawan dalam memetakan kriteria kerusakan, mengingat jika salah menetapkan 
keriteria kerusakan akan berdampak pula pada kebutuhan anggaran dan risiko fraudnya. Oleh 
karena itu sangatlah penting untuk dilakukan verifikasi data yang tepat dan akurat. Inventarisasi 
Kerusakan sangat berpotensi terjadi kekeliruan/kesalahan sehingga berisiko pada upaya 
penanganannya dan alokasi anggarannya yang non ekonomis, in-efektif dan in-efisiensi. 

Setiap tingkat kerusakan yang direncanakan untuk dilakukan penanganan dari mulai 
identiifkasi kerusakan, verifikasi dan evaluasi hasil inventarisasi kerusakan harus didukung 
dokumentasi yang faktual dan desain tipikal untuk penanganan kerusakan sedang dan berat 
dan perhitungan anggarannya. Terpenting lagi, adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi 
harus dilakukan berkelanjutan dan konsisten agar korban bencana tidak mengalami kesulitan 
yang berkepanjangan. 
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              Gambar 3. Kondisi Kerusakan dan potensi risiko dokumen dan anggaran 

 

Pada proses kegiatan fisik rehabilitasi dan konstruksi, perlu untuk dilakukan pengawasan oleh 
APIP untuk memastikan pembangunan berjalan efektif dan efisien. Pengawasan dan pengendalian 
terbaik adalah pada saat on going (on progress) dan pekerjaan selesai (post audit). Mengingat potensi 
kesalahan/penyimpangan (fraud) sangat tinggi dan dapat berdampak pada kualitas dan keamanan 
bangunan. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan pula terhadap desain dan HPS/RAB untuk melihat 
kewajaran harga dan kondisi kualitas desain dan ketepatan terhadap lokasinya. 

 

2. Dukungan yang kuat oleh seluruh lembaga terkait  dari mulai memanfaatkan 
pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri 
dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat. 

Manajemen risiko bencana gempa bumi dan tsunami yang didalamnya merupakan 
pengaturan dan koordinasi antar institusi dan lembaga sebagai upaya penanggulangan bencana 
dengan penekanan pada faktor - faktor yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, 
terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana, membutuhkan keterlibatan 
multi pihak dan partisipasi komunitas.  

Dengan komitmen berkoordinasi dan keterlibatan berbagai institusi akan dapat 
meningkatkan kapasitas dalam meminimalkan risiko bencana gempa bumi dan tsunami. 
Sehingga dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta lembaga/institusi 
lainnya akan memberikan kemudahan akses yang meliputi: a. pengerahan sumber daya manusia; 
b. pengerahan peralatan; c. pengerahan logistik; d. imigrasi, cukai, dan karantina; e. perizinan; f. 
pengadaan barang/jasa; g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; i. 
penyelamatan; dan h. Komando untuk memerintah sector / Lembaga.  

Manajemen risiko bencana gempa bumi dan tsunami wajib dilakukan dengan 
pendekatan edukasi dari berbagai pihak (institusi dan stakeholder) dalam upaya untuk 
mengatasi bencana tersebut. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat dapat secara 
simultan mendapatkan pengetahuan tentang gempa bumi dan tsunami, mengerti tentang sikap 
yang akan dilakukan pada saat terjadi bencana gempa bumi dan tsunami serta selalu 
menerapkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana gempa bumi megathrust dan tsunami. 
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3. Merelokasi warga ke tempat tinggal yang layak dan lebih aman dengan lahan yang 
tersedia (aman dan nyaman), mengingat karena pemukimannya yang terkena gempa 
tergolong ada di garis patahan yang sangat rentan terdampak megathrust. 

Dalam Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat menjelaskan alasan harus direlokasi. Pada 
Lampiran Permen ini tertuang penentuan tingkat kerusakan rumah akibat bencana dapat 
menggunakan kriteria dalam tabel berikut sesuai NSPK yang ada (Tabel 2.2.). 

 

Tabel 2.2 Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah 

 

No Kategori Kerusakan Kriteria Kerusakan Uraian 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rusak Ringan 

 
 
 

 
Kelas A 

 

Bangunan masih 
berdiri, Sebagian 
komponen non- 

struktural & 
arsitektural rusak 

Tingkat Kerusakan 
anatra 5 s/d 30% 

1. Sebagian besar penutup atap dan langit-
langit lepas 

2. Retak-retak pada plesteran kolom 
balok, dan dinding tembok/dinding 
papan peca/rusak 

3. Penutup lantai lepas/terkelupas 
4. Sebagian intalasi rusak 

 
 
 

 
Kelas B 

1. Sebagian kecil penutup atap lepas 
2. Sebagian kecil retak-retak pada plesteran 

kolom, tembok dan plesteran, serta dinding 
papan terlepas 

3. Sebagian plesteran terkelupas 
4. Sebagian kecil intalasi 

rusak 

   

 
Kelas C 

 1. Retak-retak kecil pada dinding tembok 
2. Sebagian plesteran terkelupas 
3. Sebagian kecil daun 

pintu/jendela dan esngsel rusak 

 
 
 

 
2 

 
 
 

 
Rusak Sedang 

  
Bangunan masih berdiri, 
sebagian komponen 
struktural patah dan 
komponen non 
structural rusak 

1. Bangunan masih berdiri 
2. Sebagian rangka atap patah 
3. Balok kolom sebagian patah 
4. Sebagian kecil dinding, kusen pintu / 

jendela runtuh / roboh 
5. Sebagian langit-langit lepas 
6. Sebagian besar intalasi listrik 

rusak/terputus 

 
 
 

3 

 
 

 
Rusak Berat 

  
Bangunan roboh atau 
sebagian besar 
komponen 
structural rusak 

1. Bangunan roboh total 

2. Atap jatuh 
3. Balok, kolom, plat lantai patah 
4. Dinding, pintu/jendela sebagian besar 

runtuh/roboh 
5. Sebagian besar langit- langit runtuh 
6. Intalasi listrik rusak total 

Sumber: Permen PU No 45/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara 

 

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, maka untuk : 

a. Kriteria Kerusakan Ringan : Kurang dari 30% komponen struktur utama mengalami 
kerusakan, perlu penanganan cepat dan bisa jangka panjang, perlu perbaikan 
arsitektural, dan bangunan tidak perlu dikosongkan; 

b. Kriteria Kerusakan Sedang: 30 s.d. 50% komponen struktur utama mengalami 
kerusakan. perlu penanganan cepat dan bisa jangka panjang, melakukan restorasi 
dan perkuatan jika diperlukan, dan bangunan perlu dikosongkan; 

c. Kriteria Kerusakan Berat: Di atas 50% komponen struktur utama mengalami 
kerusakan, perlu penanganan cepat dan bisa jangka panjang, Sisa Bangunan 
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dirobohkan atau melakukan restorasi dan perkuatan jika diperlukan, dan 
bangunan perlu dikosongkan; 

 

Namun jika melihat potensi megathrust yang nyata, Badan Riset dan Inovasi Nasional 
(BRIN) merekomendasikan upaya mitigasi tsunami dan gempa bumi megathrust. Oleh 

karenanya BRIN menghimbau agar masyarakat tidak panik, namun bersama Otoritas 
(Pemda/BPBD) dapat meningkatkan upaya mitigasinya, maka Pemda antara lain harus : 

- segera menyiapkan program mitigasi bencana yang diperlukan, diantaranya menyiapkan 
peta ancaman dan peta resiko detil di setiap daerah;  

- memberikan edukasi bencana kepada masyarakat;  
- menyiapkan tempat evakuasi yang layak;  
- secara rutin melakukan simulasi menghadapi tsunami.  
- Kajian mengenai gempa bumi dan tsunami perlu dilakukan secara terus-menerus 

dengan para ahlinya. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa baik wilayah yang berdampak kerusakan ringan, 
sedang, maupun berat sangatlah perlu dipertimbangkan “TETAP DIKOSONGKAN” sebagai 
antisipasi dan mitigasi detail risiko, sehingga perlu langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk 
mengidentifikasi lokasi yang aman dan nyaman untuk relokasi.  

Hal ini sebagai upaya penanganan mitigasi detail peta risiko atas potensi tsunami dan 
gempa bumi megathrust yang NYATA adanya, tetapi waktunya yang tepat belum dapat 
diidentifikasi (diketahui), agar tidak menimbulkan korban. Dengan demikian, Penulis 
menyakinkan bahwa rekomendasi BRIN wajib dipertimbangkan, untuk menyusun rencana 
“RELOKASI” segera, ingatlah pepatah “sedia payung sebelum hujan’.  

Semoga Allah SWT menyelamatkan kita semua dari bencana apapun dan kita sanggup 
untuk menghadapinya. Sebab "Musibah sebagai bentuk cinta kasihnya Allah kepada kita”. 

Kita yang sering lupa, sering lalai, maka bencana merupakan teguran oleh Allah. Itu artinya, kita 
semua masih diperhatikan. Ya, diingatkan untuk kembali menjadi manusia yang selalu 
bersyukur dan menjaga karunia yang diberikanNya untuk kita semua dan untuk kebaikan 
kita semua. Semoga Allah SWT tetap selalu menambah dan memberikan keberkahan pada 

Pemerintah provinsi Banten dan masyarakat Banten pada umumnya. Pada akhirnya, KITA 
SEMUA BERDOA DAN BERSERAH DIRI semoga gempa bumi megatrhust dan tsunami 
BENAR=BENAR TIDAK TERJADI…semoga Allah SWT tetap melindungi kita 
semua…Amiin..Semoga manfaat….. Salam Sehat Selalu ….(Slahar-23012022) 

 

 

 

 

 


