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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan daerah kepulauan yang terletak pada batas pertemuan 

empat lempeng besar dunia yang sangat aktif yaitu lempeng Eurasia, lempeng 

Pasifik, dan lempeng Indo-Australia serta satu lempeng mikro yaitu lempeng mikro 

Philipina. Pertemuan antar lempeng ini merupakan daerah sumber gempabumi. 

Lempeng Indo-Australia sebagai lempeng samudera bergerak kearah utara timur 

laut menyusup dibawah lempeng Eurasia sebagai lempeng kontinen. Pertemuan 

kedua lempeng ini ada di laut yang merupakan sumber gempa dangkal. Semakin ke 

utara semakin dalam penyusupannya sehingga sumber gempanya pun semakin ke 

utara semakin dalam. Sementara itu distribusi gempabumi yang terjadi di wilayah 

timur Indonesia merupakan produk tumbukan antara lempeng Pasifik dengan 

lempeng Eurasia maupun tumbukan antara lempeng Pasifik dengan lempeng Indo-

Australia juga tumbukan antara lempeng Pasifik dengan lempeng Philipina. 

Dampak kondisi tektonik yang sedemikian inilah yang menjadikan Indonesia 

sangat rawan terhadap bencana gempabumi (Puslitbang BMKG, 2009). 

Menurut Daryono & dkk (2009) Indonesia merupakan salah satu negara di 

dunia yang memiliki tingkat aktivitas kegempaan sangat tinggi. Di wilayah 

Indonesia dapat dideteksi sekitar 4000 gempa bumi pertahun, sedangkan gempa 

bumi berkekuatan di atas 5,5 Skala Richter (SR) dan gempa bumi yang bisa 

dirasakan oleh manusia, terjadi rata-rata sekitar 70–100 kali per tahun, dan gempa 

bumi tektonik yang menimbulkan kerusakan terjadi antara 1–2 kali per tahun. Sejak 

tahun 1991 sampai dengan 2011 tercatat telah terjadi 186 kali gempa bumi tektonik 

yang merusak (BMKG, 2012). Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam 

yang banyak memakan korban jiwa. Kejadian gempa bumi di Aceh pada Tahun 

2004 yang berkekuatan 9.1 pada skala righter yang menyebabkan gelombang 

Tsunami memakan korban jiwa lebih dari 170 ribu jiwa, sedangkan di Pulau Nias 

dan sekitarnya yang terjadi pada 28 Maret 2005 yang berkekuatan 8.7 pada skala 

righter memakan korban jiwa lebih dari 1000 orang. Selain itu gempa bumi juga 

pernah terjadi di Yogyakarta pada hari Sabtu, 27 Mei 2006 yang berkekuatan 5.9 

pada skala righter dimana gempa mulai terjadi selama kurang lebih 1 menit pada 
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pukul 05.53 pagi telah memakan korban jiwa lebih dari 5000 jiwa (Hendric, 2009: 

1-2). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa bencana gempa bumi 

cukup berbahaya bagi keselamatan jiwa. 

Ada 28 wilayah di Kepulauan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

dinyatakan sebagai wilayah rawan bencana gempa bumi tektonik, gunung berapi, 

dan tsunami. Diantaranya NAD, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, 

Lampung, Banten, Jateng, dan DIY wilayah selatan, Jatim wilayah selatan, Bali, 

NTB, dan NTT (BNPB, 2011).  Salah satu wilayah yang mengalami risiko bencana 

gempa bumi adalah Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat, dimana terdapat patahan 

lembang yang membentang sejauh 29 KM dari titik nol Padalarang ke timur hingga 

berada di antara Bukit Batu Lonceng dan Gunung Manglayang. Adapun risiko 

gempa bumi di Kota Bandung menurut hasil penelitian LIPI (2015), disebutkan 

bahwa “dengan panjang sesar mencapai 29 kilometer, tim menghitung potensi 

gempa yang bersumber di darat itu cukup besar. Dengan skenario terburuk, bisa 

menghasilkan gempa dengan skala magnitudo 6,5 sampai 7 kalau seluruh 

segmennya bergerak”. Selain potensi gempa tektonik dari patahan lembang, potensi 

gempa bumi di Kota Bandung lainnya adalah potensi gempa vulkanik dari Gunung 

Tangkuban Parahu yang masih aktif.  

Berdasarkan pertimbangan risiko bencana dan luasnya paparan, maka 

diperlukan upaya terpadu, sinkron dan sinergis antar Kementerian/ Lembaga, 

masyarakat dan dunia usaha untuk mencegah risiko bencana, menguatkan 

kemampuan lembaga dan masyarakat, mengurangi dampak bencana, 

menyiapsiagakan masyarakat, memastikan sistem peringatan dini, serta 

menguatkan kemampuan tanggap darurat dan pemulihan. Menurut LIPI-Unesco 

(2006) ada 3 pemangku kepentingan (stakeholder) utama dalam penanggulangan 

bencana yaitu masyarakat, pemerintah dan ilmuan atau akademisi. Berdasarkan hal 

tersebut sebagai sebuah lembaga pendidikan yang besar di Kota Bandung, 

Universitas Pendidikan Indonesia seharusnya mengambil peran dalam mitigasi 

bencana sedini mungkin dalam tingkat kampus. Universitas Pendidikan Indonesia 

dapat menjadi model kampus ramah mitigasi bencana. Bagi UPI perannya begitu 

strategis, karena para calon guru diharapkan mampu meneruskannya pada peserta 

didiknya kelak ketika mereka bertugas. 
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Secara historis gempa besar pernah mengguncang kampus UPI dan sekitarnya 

yaitu pada tahun 2009 lalu. Data yang dikutip dari Detiknews ini menggambarkan 

bahwa pada kejadian gempa 7,3 SR yang berpusat di Tasikmalaya tersebut telah 

merusak fasilitas kampus UPI, seperti gedung dan ruang kelas. Meskipun tidak ada 

korban jiwa namun gempa tersebut menimbulkan kerugian.  

Sesar lembang yang masih aktif tersebut sangat mungkin berpotensi gempa 

bumi di kemudian hari. Bahkan dapat terjadi dengan magnitudo yang lebih besar. 

Guna mengantisipasi hal tersebut kajian risiko bencana tersebut sangat perlu untuk 

dilakukan. Sehingga bencana alam yang akan terjadi tidak akan menimbulkan 

kerugian besar bagi yang terkena dampak. 

Menyadari dampak bencana, penting ditumbuhkan kesadaran dan 

pembudayaan pengurangan risiko bencana. Pemerintah pun mulai melakukan 

berbagai pengupayaan. Tahun 2006, Bappenas bekerjasama dengan Badan 

Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (BAKORNAS PB) dan didukung oleh 

United Nations Development Programme (UNDP) menyusun dokumen Rencana 

Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2006-2009. Adapun 

pedoman penilaian kampus berwawasan mitigasi bencana belum banyak 

dikembangkan. Pedoman yang tercantum dalam peraturan di Indonesia lebih 

konsentrasi pada sekolah/madrasah seperti dalam Perka BNPB 2008. Model 

kampus berwawasan mitigasi bencana belum tertuang dalam pedoman dan 

peraturan mitigasi di Indonesia. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk 

mengembangkan model kampus berwawasan mitigasi bencana gempa bumi dengan  

studi kasus di kampus UPI Bumi Siliwangi sebagai bahan untuk dijadikan pedoman 

kampus berwawasan mitigasi bencana. 

Berdasarkan permasalahan tersebut sebagai sebuah upaya untuk ikut 

berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan maka peneliti akan melakukan 

penelitian yang berjudul “Model Kampus Berwawasan Mitigasi Bencana Gempa 

Bumi (Studi Kasus: Kampus UPI Bumi Siliwangi)”. Tujuan akhir dari penelitian 

ini adalah menyusun sebuah model kampus berwawasan mitigasi bencana.  

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah Penelitian 

Tahun 2006, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan UNESCO 

melakukan penelitian di tiga wilayah, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kota Bengkulu, 
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dan Kota Padang. Penelitian itu bertujuan melihat tingkat kesiapsiagaan bencana di 

dalam sekolah, rumah tangga, dan komunitas. Dengan 5 parameter kesiapsiagaan 

sekolah (pengetahuan tentang bencana, kebijakan dan panduan, rencana tanggap 

darurat, sistem peringatan bencana, dan mobilisasi sumber daya) ditemukan bahwa 

ternyata tingkat kesiapsiagaan sekolah lebih rendah dibanding masyarakat serta 

aparat.  

Dari temuan tersebut, dapat dibaca bahwa sekolah merupakan ‘ruang publik’ 

dengan tingkat kerentanan tinggi. Pengalaman gempa Sumatera Barat menunjukkan 

betapa besarnya dampak kerusakan sekolah, khususnya ruang kelas. Akibatnya, 

proses kegiatan belajar mengajar secara normal pun terhenti. Hampir di sebagian 

besar wilayah Indonesia, sarana dan prasarana sekolah yang ada sangatlah rentan 

terhadap bencana. Selain infrastruktur bangunan sekolah, tak dapat dibayangkan 

apabila kejadian bencana terjadi pada jam-jam sekolah. Berdasarkan temuan 

tersebut pemerintah gencar untuk menyusun pedoman sekolah siaga bencana 

seperti Perka BNPB Tahun 2012, Kerangka Kerja Sekolah Siaga Bencana yang 

disusun bersama oleh Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, SWALIBA. 

Namun pada tingkat perguruan tinggi belum ada pedoman dalam implementasi 

kampus berwawasan mitigasi bencana. Sehingga berdasarkan identifikasi masalah 

tersebut penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1) Bagaimana mengembangkan model hipotetik kampus berwawasan mitigasi 

bencana berdasarkan ketersediaan data, kesukaran data, dan tingkat akurasi 

data? 

2) Bagaimana menerapkan model hipotetik kampus berwawasan mitigasi 

bencana di Kampus UPI ? 

yang mencangkup: 

a) Cara penggunaan model 

b) Aplikasi model untuk kondisi UPI saat ini 

c) Proyeksi mitigasi UPI setelah upaya dilakukan 

d) Kebutuhan untuk meningkatkan mitigasi 

3) Bagaimana rumusan model kampus berwawasan mitigasi bencana yang 

aplikatif? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1) Mengembangkan model hipotetik kampus berwawasan mitigasi bencana 

berdasarkan ketersediaan data, kesukaran data, dan tingkat akurasi data 

2) Menerapkan model hipotetik kampus berwawasan mitigasi bencana di 

Kampus UPI Yang mencangkup: Cara penggunaan model, Aplikasi 

model untuk kondisi UPI saat ini, Kebutuhan untuk meningkatkan 

mitigasi, Proyeksi mitigasi UPI setelah upaya dilakukan 

3) Merumuskan model kampus berwawasan mitigasi bencana yang aplikatif 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah keilmuan geografi pada bidang kajian mitigasi bencana. Ikut 

menyumbangkan gagasan-gagasan penemuan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji dalam hal ini adalah tentang risiko bencana 

gema bumi di wilayah Kampus UPI. 

1) Manfaat Praktis 

a) Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan masyarakat dalam 

mitigasi bencana dan berwawasan lingkungan di lingkungan 

sekitarnya masing-masing. Selain itu, penelitian kajian risiko 

bencana gempa bumi di kampus UPI ini juga dapat meningkatkan 

kesiapsiagaan bencana gempa bumi tersebut serta mengurangi 

dampak negatif dari bencana. 

b) Bagi Stakeholders 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi 

bahan pedoman mitigasi bencana gempa bumi untuk pemerintah dan 

petinggi kampus UPI dalam mengambil kebijakan kemudian hari 

tentang tata ruang dan infrastruktur UPI. Penelitian juga akan 

menyumbangkan informasi model untuk kampus berwawasan 

mitigasi bencana. 
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c) Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, sumber data, 

masukan terhadap penelitian lainnya yang berkaitan dengan kajian 

mitigasi bencana di suatu daerah. 
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Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Identitas Masalah dan Tujuan Tinjauan Pustaka Metode Hasil 

1 Fast-track 

earthquake risk 

assessment for 

selected urban 

areas in Turkey 

D. Kepekci1 and 

F. Ozcep, Tahun 

2010 

This study is presented as a 

contribution to earthquake disaster 

mitigation studies for selected 

cities in Turkey. The risk 

evaluations must be based on 

earthquake hazard analysis and city 

information. To estimate the 

ground motion level, data for 

earthquakes with a magnitude 

greater than 4.5 and an epicenter 

location within a 100-km radius of 

each city were used for the period 

from 1900 to 2006, as recorded at 

the Kandilli Observatory and 

Earthquake Research Institute. 

Seismotectonic 

features and 

earthquake damage 

of Turkey]]/ 

These analyses are often summarized 

by a seismic hazard curve showing 

annual probability of exceedence 

versus ground motion amplitude. 

Probabilistic seismic hazard analysis 

was used in this research to evaluate the 

seismic hazard level of the cities under 

study. 

The risk level of each city was evaluated 

using the number of houses, the per-capita 

income of city residents, population, and 

ground motion levels. The maximum risk 

level obtained for the cities was taken as a 

reference value for relative risk assessment, 

and other risk values were estimated relative 

to the maximum risk level. When the 

selected cities were classified according to 

their relative risk levels, the five most risky 

cities were found to be, in descending order 

of risk, Istanbul, Izmir, Ankara, Bursa, and 

Kocaeli. 

2 Seismotektonik 

dan Potensi 

Kegempaan 

Wilayah Jawa, A 

Soehaimi. Tahun 

2008 

Kajian seismogenetik menunjukkan 

Pulau Jawa dengan sistem tektonik 

tunjamannya merupakan bagian 

dari Satuan Seismotektonik Busur 

Sngat Aktif (Jawa Barat bagian 

barat dan Sumatera) dan Satuan 

Seismotektonik Busur Aktif (Jawa 

Barat – Jawa Tengah- Jawa Timur). 

Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan kajian. Evaluasi, dan 

analisis terhadap kondisi 

seismotektonik Jawa sebagai data 

dasar kebencanaan gempa bumi, 

serta menentukan keberadaan lajur 

sumber  gempa bumi yang 

berpotensi menimbulkan bencana 

gempa bumi. 

 - Kajian, evaluasi dan anaisis 

data sekunder geologi 

(struktur geologi aktif) 

wilayah yang dikaji, 

geofisika (kegempaan) 

sebagai parameter dasar 

bidang seismotektonik. 

- Pembuatan peta makro dan 

mikrozonasi kerentanan 

bencana dan risiko gempa 

bumi daerah rawan bahaya 

gempa bumi (data dasar 

mitigasi) 

Secara keseluruhan daerah ini merupakan 

Daerah Rawan Gempa Bumi Indonesia No. 

VI, VII, VII dan IX. Di daerah ini gempa 

bumi berkekuatan > 8,5 SR pernah terjadi 

(Jawa bagian barat), gempa bumi 

berkekuatan 7 SR sering terjadi dan gempa 

bumi berkekuatan 5 - 6 SR umum terjadi 

(Jawa bagian selatan). Gempa bumi 

berpotensi merusak Pulau Jawa umumnya 

berkekuatan > 5,6 SR dan merupakan gempa 

bumi lajur tunjaman selatan Jawa yang 

berkedalaman dangkal < 30 km. Jarak 

sumber, kekuatan gempa bumi, kondisi 

geologi setempat serta kepadatan penduduk 

dan infrastruktur sangat menentukan indeks 

kebencanaan dan risiko di Pulau Jawa. 
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3 Arti Penting 

Pendidikan 

Mitigasi Bencana 

Dalam 

Mengurangi 

Resiko Bencana, 

Dradjat Suhardjo 

More than 60% of the areas in our 

country are threatened by 

earthquakes, besides tsunamis, 

volcano eruptions, floods, 

landslides, forest fires, and 

biodiversity degradation. This 

article focuses on the mitigation of 

such natural disasters, especially 

earthquakes, tsunamis, and volcanic 

eruption, through the Disaster Risk 

Reduction (DRR) program 

 Peneltian ini merupakan penelitian non 

penelitian artinya hanya berdasaran 

data sekunder yang dikaji kemudian 

diberi kesimpulan serta rekomendasi 

- Wajib dilakukan melalui pendidikan 

formal dalam program Sistem 

PendidikanNasional(Diknas) dengan 

desain kurikulum dari Badan 

Standarisasi Nasional Pendidikan 

(BSNP). 

- Untuk jalur pendidikan informal 

melalui Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) 

bekerja sama denganinstansi 

terkait,misalnyaKementerianDalamNe

geri, Kementerian Pekerjaan 

Umum,Kementerian Kesehatan, dan 

Kementerian Perhubungan.  

- Untuk program relokasi pasca bencana 

merupakan tanggung jawab 

Kementerian TenagaKerja dan 

Transmigrasi (Nakertrans) bekerja 

sama dengan pemerintah daerah asal 

transmigran dan pemerintah daerah 

tujuan transmigran. 

- an ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang 

terkait dengan program PRB dengan 

pendekatan teknologi tepat guna 

dengan mempertimbangkan unsur 

kearifan lokal. 



9 

 

Lies Wahyuni, 2018 
MODEL KAMPUS BERWAWASAN MITIGASI BENCANA GEMPA BUMI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

4.   Pelaksanaan 

Program Sekolah 

Siaga Bencana Di 

SMA Negeri 1 

Karanganom 

Klaten 

Kabupaten Klaten merupakan salah 

satu kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah yang rawan mengalami 

bencana alam seperti gempa bumi 

dan angin putting beliung. 

Menyadari adanya risiko bencana, 

penting ditumbuhkan kesadaran 

dan pembudayaan pengurangan 

risiko bencana (PRB). 

Pengurangan risiko bencana dapat 

dilakukan melalui pendidikan siaga 

bencana dalam sekolah. 

Bencana alam 

Kesiapsiagaan 

Sekolah Siaga 

Bencana 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif. 

Objek penelitan ini adalah 

seluruh komponen 

sekolah yang berkaitan 

dengan program Sekolah 

Siaga Bencana termasuk 

seluruh warga sekolah. 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah 754 warga 

sekolah. Pengambilan 

sampel menggunakan 

teknik purposive 

sampling dengan jumlah 

sampel yang diambil 

sebesar 12% dari 

populasi, yakni 90 warga 

sekolah. Teknik 

pengumpulan data yang 

digunakan adalah angket 

dan observasi yang 

dilengkapi dengan 

wawancara dan 

dokumentasi. Data hasil 

penelitian  dianalisis 

menggunakan deskriptif 

Hasil penelitian bencana yang memiliki potensi paling 

tinggi adalah adalah Gempa Bumi. Setelah gempa bumi, 

bencana yang juga berpotensi terjadi adalah Puting 

Beliung. Rata-rata secara keseluruhan dalam Pelaksanaan 

Program Sekolah Siaga Bencana SMA Negeri 1 

Karanganom adalah mencapai 79,8%. Saran dari peneliti 

adalah agar sekolah memberikan kesempatan yang lebih 

banyak lagi bagi para siswa untuk ikut dalam pelatihan 

dan sosialisasi tentang upaya Pengurangan Risiko 

Bencana (PRB). 
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5.   Analisis Spasial 

Daerah Rawan 

Bencana 

Gempabumi 

Kecamatan 

Piyungan 

Kabupaten Bantul. 

Fuad Febrian 

Ahmad. Tahun 

2013 

Kecamatan Piyungan Kabupaten 

Bantul merupakan daerah kajian 

dalam penelitian ini. Maksud 

dilakukan penelitian ini adalah 

mengetahui agihan zona rawan 

gempabumi di daerah penelitian, 

mengetahui tingkat kerentanan 

blok permukiman terhadap bencana 

gempabumi di daerah penelitian, 

membuat pemodelan yang paling 

sesuai untuk skenario mitigasi 

bencana guna mengurangi dampak 

gempabumi di Kecamatan 

Piyungan. Manfaat yang dapat 

diperoleh dari penelitian ini 

diantaranya adalah menyediakan 

informasi berkaitan dengan 

gempabumi di Kecamatan 

Piyungan bagi masyarakat pada 

umumnya dan bagi pihak-pihak 

terkait khususnya pemerintah 

Kecamatan Piyungan. 

 Metode yang digunakan 

dalam penelitian adalah 

analisis interpretasi data 

penginderaan jauh dan 

analisis data sekunder 

dari instansi terkait. 

Analisis interpretasi 

dilakukan untuk 

menentukan sebaran 

bangunan dan 

karakteristik tipe atap 

bangunan sebagai unit 

analisis dalam penelitian 

ini. Metode analisis 

penentuan daerah rawan 

gempabumi adalah 

dengan metode kuantitatif 

dan kualitatif. Metode 

kuantitatif yang dimaksud 

adalah melakukan 

pengharkatan parameter-

parameter gempabumi. 

Metode kualitatif 

digunakan untuk 

menentukan kelas 

kerawanan, kerentanan 

maupun risiko bangunan 

terhadap bencana 

gempabumi. 

Hasil dari penelitian ini adalah data peta kelas kerawanan 

bencana gempabumi, peta kerentanan bangunan, peta 

risiko bencana dan peta skenario mitigasi bencana. Kelas 

kerawanan dan kerentanan bangunan terhadap 

gempabumi terbagi menjadi tiga kelas yaitu tinggi, 

sedang dan rendah. Skenario mitigasi bencana yang 

dimaksud adalah membuat jalur dan tempat evakuasi 

apabila terjadi bencana gempabumi. 


