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PENGERTIAN BENCANA 

    UU No. 24/2007 : PB 
 “Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat yg disebabkan, baik faktor 
alam, non alam maupun manusia, sehingga 
menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan 
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak 
psikologis”. 

 
    UN-ISDR (2000) 

 “Suatu gangguan serius terhadap 
keberfungsian masyarakat, sehingga 

menyebabkan kerugian yang meluas pada 
kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi 

atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui 
kemampuan masyarakat yang bersangkutan 

untuk mengatasi dengan menggunakan 
sumberdaya mereka sendiri”. 



BENCANA MENURUT PENDAPAT LAIN 

1. Peristiwa yang tak dapat di kontrol pada ruang dan waktu 
tertentu 

2. Peristiwa / fenomena sosial 
3. Situasi tersebut menyebabkan gangguan bagi masyarakat 
4. Masyarakat terdampak perlu bantuan 
5. Tergantung pada persepsi masyarakat atas kejadian 

tersebut. 
      [Charles Fritz, 1961] 



      Terbagi atas dua faktor: 
 Bencana Alam => bencana yang diakibatkan oleh 
  fenomena  alam seperti tsunami, banjir, gempa bumi, dll 
   
  Bencana Non alam/faktor manusia => bencana yang 

 diakibatkan oleh fenomena non alam antara lain  
  kegagalan  modernisasi, kegagalan teknologi dan wabah  
  penyakit, dll 



Jenis-jenis Bencana 

• Banjir dan bencana hidrologi 

• Gempa bumi 

• Letusan Gunung Api 

• Gerakan Tanah / Longsor 

• Angin Topan 

• Kegagalan Teknologi 

• Kekeringan 

• Kebakaran Hutan 



Apa yang dimaksud dengan Mitigasi ? 

 Mitigasi : berbagai tindakan aktif untuk 
mencegah/ memperlambat terjadinya 
bencana sehingga risiko bencana 
menjadi berkuruang 



Dalam  UU no. 24 tahun 2007 

Mitigasi Bencana => serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 
pembangunan fisik maupun penyadaran san peningkatan kemampuan menghadpi ancaman 
bencana 
 
 Tujuan Utama mitigasi bencana: 
• Mengurangi risiko bencana bagi penduduk dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan 

kerusakan sumber saya alam 
• Menjadi landasan perencanaan bangunan 
• Meningkatkan kepedulian masyarakat 

 
Penanggulangan Bencana => tahapan dalam siklus manajemen bencana pada saat terjadi 
bencana 



Untuk melakukan penanggulangan bencana, diperlukan informasi 
sebagai dasar perencanaan penanganan bencana yang meliputi: 

 
1. Lokasi dan kondisi geografis wilayah bencana serta perkiraan jumlah penduduk yang 

terkena bencana 
2.  Jalur transportasi dan sistem telekomunikasi 
3.  Ketersediaan air bersih, bahan makanan, fasilitas sanitasi, tempat penampungan dan 

jumlah korban 
4. Tingkat kerusakan, ketersediaan obat obatan, peralatan medisserta tenaga kesehatan 
5. Lokasi pengungsian dan jumlah penduduk yang mengungsi 
6. Perkiraan jumlah korban yang meninggal dan hilang 
7.   Ketersediaan relawan dalam berbagai bidang keahlian 



Banjir (1) 

• Penyebab 
• Curah hujan di atas normal 

• Saluran pembuang / sungai tak mampu menampung sehingga air meluap 

• Penyempitan sungai akibat pembangunan 

• Pendangkalan karena sedimentasi 

• Kepadatan bangunan di permukiman 

• Jebolnya bangunan ( bendungan / waduk / dam) 

Bencana, penyebab, kerusakan dan 
mitigasinya 



Siklus Hidrologi Siklus Hidrologi 



Banjir (2) 

• Parameter Kerusakan 
• Luas genangan (km2, hektar) 

• Kedalaman atau ketinggian (meter) 

• Kecepatan aliran air (m/detik, km/jam) 

• Kepekatan air / tebal lumpur (meter) 

• Lama waktu genangan (hari) 
 



Banjir (3) 

• Mekanisme Perusakan 
• Aliran arus air yg cepat dan turbulen, menghanyutkan manusia dan benda-

benda lain. 

• Banjir yg membawa material lumpur & batu dapat merusakkan bangunan dan 
pondasi jembatan. 

• Genangan air yg lama merusak harta benda 

• Material yg diendapkan waktu surut merusak lahan pertanian dan  
menimbulkan penyakit  



Banjir (4) 
• Upaya pencegahan dan mitigasinya 

• Pengendalian tata ruang dan tata guna lahan 

• Pengelolaan DAS bagian hulu (penghijauan) 

• Peningkatan kewaspadaan (peringatan dini) 

• Pembuatan bangunan penahan/tanggul sungai 

• Pembuatan rumah/bangunan yg ‘akrab’ banjir  

• Pelatihan cara-cara penyelamatan dan evakuasi 

• Penyiapan sarana penyelamat (perahu karet dll)  



Gempa Bumi (1) 

• Penyebab 
• Pelepasan energi secara geofisika dalam bumi 

• Proses tektonik pergerakan lempeng bumi 

• Pergerakan geomorfologi lokal 

• Aktivitas gunung api 

• Kondisi Saat Bencana 
• Kejadian mendadak 

• Belum ada metode pendugaan yang akurat 



Gempa Bumi (2) 

• Parameter  
• Skala Magnitude (Richter, Moment Seismic), yaitu besarnya energi yg 

dilepaskan oleh pusat gempa (epicenter). 

• Skala Intensitas (Modified Mercalli Intensity, MSK) yaitu menunjukkan 
kerusakan akibat getaran pada lokasi 

• Kerusakan disebabkan oleh goncangan dari pusat gempa, jarak dan kondisi 
tanah di lokasi. 



Gempa Bumi (3) 

• Mekanisme Perusakan: 
• Energi getaran merambat ke seluruh permukaan bumi dan meruntuhkan 

bangunan, sehingga menimbulkan korban bagi penghuninya. 

• Getaran dapat memicu terjadinya tanah longsor, reruntuhan batu, kerusakan 
permukiman, kebakaran, kecelakaan industri dan transportasi, juga banjir (jika 
menghancurkan dam atau bendungan). 



Gempa Bumi (4) 

• Upaya pencegahan dan mitigasinya 
• Membuat peta rawan gempa dan hindari permukiman pada zona/kawasan 

tersebut. 

• Pembuatan standar / desain bangunan tahan gempa dan kualitas bangunan. 

• Pengaturan dalam ijin mendirikan bangunan. 

• Pelatihan penanggulangan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat di 
daerah rawan gempa. 

 



Letusan Gunung Api (1) 

• Penyebab: 
• Pancaran magma dalam perut bumi yang berasosiasi dengan arus konveksi 

panas. 

• Proses tektonik dari pergerakkan dan pembentukan lempeng / kulit bumi 

• Peringatan Dini: 
• Aktivitas terjadi secara gradual atau tiba-tiba 

• Dapat dipantau perkembangannya setiap saat jam 

• Evakuasi penduduk dapat dilakukan 



Letusan Gunung Api (2) 

• Parameter: 
• Volume material yg dimuntahkan (m3) 

• Ledakan dan lama letusan (hari) 

• Radius jatuhan material (km) 

• Ketebalan endapan debu (cm) 

• Potensi untuk pengurangan bencana: 
• Aliran lava dan material padat dalam batas tertentu dapat dibendung dan 

dialihkan menjauhi permukiman. 

 



Letusan Gunung Api (3) 

• Mekanisme Perusakan: 
• Letusan melontarkan gas beracun, awan panas dapat menimbulkan korban 

jiwa. 

• Tekanan ledakan dapat meruntuhkan bangunan 

• Aliran lahar yg dapat menghancurkan struktur bangunan, hutan dan 
infrastruktur dilaluinya. 

• Abu volkanik yg terbawa angin akan mencemari udara yg jauh dari pusat 
letusan. 

 



Letusan Gunung Api (4) 

• Upaya Pencegahan dan Mitigasi: 
• Peningkatan kewaspadaan dan pengenalan sifat gunung api serta sistem 

peringatan dini 

• Perencanaan tata ruang daerah sekitar gunung api, hindari radius letusan. 

• Perencanaan bangunan saluran pengendali lava atau lahar, agar tidak 
melanda permukiman. 

• Penerapan desain bangunan yg tahan terhadap  akibat beban abu volkanik 
dan tahan api. 

 



Gerakan Tanah / Longsor (1) 

• Penyebab: 
• Gaya gravitasi / beban material melampaui kuat geser tanah  

• Penambahan air memperbesar beban dan menurunkan kuat geser 

• Sudut lereng, semakin tegak semakin tak stabil 

• Adanya pemicu berupa getaran alam (hujan, badai, gempa bumi), atau ulah 
manusia (transportasi, mesin industri, ledakan dsb).  



Gerakan Tanah / Longsor (2) 

• Parameter: 
• Volume material yg bergerak / longsor (m3) 

• Luas daerah yg tertimbun (m2) 

• Kecepatan gerakan (cm/hari, m/jam) 

• Ukuran bongkah batuan (diameter, berat, vol) 

• Peringatan dini: 
• Sebagian besar tanah bergerak pelahan 

• Reruntuhan kecil material dapat dipakai sebagai indikator akan terjadi longsor. 



Tanah Longsor 

• Penyebab: 
• Musim hujan dan lereng yg terjal 

 



Material timbunan, pengundulan hutan, 
 daerah buangan sampah 

Matrial timbunan Pengundulan hutan 

Daerah pembuangan sampah Pengikisan/erosi 



Angin Topan/puting beliung (1) 

• Penyebab: 
• Perbedaan tekanan udara, dari daerah tekanan udara tinggi ke rendah. Jika 

melalui daerah yg sempit akan menimbulkan pusaran angin yg bersifat 
menghancurkan. 

• Peringatan Dini 
• Terjadi secara mendadak, tetapi sebagian besar terbentuk melalui proses yg 

dapat diikuti perkembangannya dengan citra satelit cuaca. 



Angin Topan …..(2) 

• Parameter: 
• Kecepatan angin (km/jam) 

• Mekanisme Perusakan: 
• Hembusan angin yg sangat kuat dapat merobohkan bangunan, antena, papan 

reklame 

• Angin topan sering disertai hujan badai yg dapat menyebabkan banjir dan 
longsor. 

• Badai di lautan dapat menenggelamkan kapal dan anjungan.  



Angin Topan ….. (3) 

• Upaya Pencegahan dan Mitigasi: 
• Identifikasi daerah rawan angin topan 

• Memilih lokasi yang terlindung dari topan  

• Membuat struktur bangunan tahan angin topan 

• Penetapan standar bangunan yg memperhitungkan beban akibat angin topan 

• Menyiapkan bangunan yg luas untuk dapat menampung sementara bagi 
orang maupun barang selama serangan angin topan. 

 

 



Kekeringan ….(1) 

• Penyebab: 
• Kemarau yg panjang dan hujan yang singkat 

• Anomali cuaca / iklim 

• Parameter: 
• Tingkat curah hujan (mm) 

• Periode / lama kekeringan (bulan) 

• Luas areal yang terlanda kekeringan (ha)  



Kekeringan …. (2) 

• Mekanisme Perusakan: 
• Kekeringan menyebabkan tanaman mati, sehingga berkurangnya pangan. 

• Dampak berikutnya terhadap kesehatan manusia dan hewan / ternak. 

• Daerah yg gundul rentan terhadap banjir. 

• Peringatan Dini: 
• Terjadinya kekeringan dapat diprediksi 

• Kejadian berjalan lambat, sehingga dapat diantisipasi sejak dini. 



Kekeringan …. (3) 

• Upaya Pencegahan dan Mitigasi: 
• Pengelolaan DAS secara bijaksana 

• Konservasi tanah dan air 

• Pengaturan pola tanam dan jenis tanaman 

• Pembangunan chek dam, waduk dan reservoir 

• Pengembangan industri alternatif non pertanian 

• Penghijauan, reboisasi dan rehabilitasi lahan 

• Teknologi modifikasi cuaca (hujan buatan) 



Kebakaran Hutan dan Lahan (1) 

• Penyebab: 
• Faktor Cuaca yang sangat kering 

• Cara pembukaan lahan dengan pembakaran 

• Jenis tanaman yg mudah terbakar 

• Angin yg dapat mengobarkan api 

• Parameter: 
• Luas areal yg terbakar (hektar) 

• Luas areal yg tertutup kabut asap (km2) 



Kebakaran Hutan dan Lahan (2) 

• Mekanisme Perusakan: 
• Cuaca yg sangat kering dapat mudah terbakar (sengaja atau tidak) dan cepat 

meluas. 

• Kebakaran akan menghabiskan flora dan fauna, permukiman, prasarana dan 
fasilitas umum. 

• Asap yang ditimbulkan akan mengganggu : 
• Kesehatan manusia (saluran pernafasan) 

• Penerbangan / transportasi udara, darat dan laut 

 



Kebakaran Hutan dan Lahan (3) 

• Upaya Pencegahan dan Mitigasi: 
• Membuat peraturan larangan pembakaran lahan 

• Melakukan sosialisasi dan penegakan hukum 

• Melakukan pengawasan dan pemadaman dini 

• Membuat barier penghalang, waduk kecil untuk pemadaman dini. 

• Membentuk pasukan pemadam kebakaran dan sarana / pasarana yang 
lengkap. 

 



Pra Bencana 

Pasca 
Bencana 

Tanggap Darurat 

SIKLUS PENANGANAN BENCANA 

38 



1.      Ancaman alamiah 
Proses atau fenomena alam berupa tanah longsor, tanah bergerak yang bisa 

menyebabkan hilangnya nyawa, cidera atau dampak-dampak kesehatan lain, kerusakan 
harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi atau 

kerusakan lingkungan. 
 

2.      Ancaman  biologis 
Proses atau fenomena bersifat organik atau yang dinyatakan oleh vektor-vektor biologis termasuk 

keterpaparan terhadap mikroorganisme yang bersifat patogen, toksin dan bahan-bahan bioaktif yang 
bisa menghilangkan nyawa, cidera, sakit atau dampak-dampak kesehatan lainnya kerusakan harta 

benda, hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi atau kerusakan 
lingkungan 

. 



3.      Ancaman geologis 
Proses atau fenomena geologis berupa gempa bumi dan 

gunung meletus. 
Bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, cidera atau dampak-
dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, hilangnya 
penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan ekonomi 

atau kerusakan lingkungan. 
 

4.      Ancaman hidrometeorologis 
Proses atau fenomena yang bersifat atmosferik, hidrologis 
atau oseanografis berupa pemanasan global dan tsunami 
yang bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, cidera atau 
dampak-dampak kesehatan lain, kerusakan harta benda, 

hilangnya penghidupan dan layanan, gangguan sosial dan 
ekonomi atau kerusakan lingkungan. 

5.      Ancaman sosial-alami 
Fenomena meningkatnya kejadian peristiwa-peristiwa ancaman bahaya 

geofisik dan hidrometeorologis tertentu seperti tanah longsor, banjir, dan 
kekeringan, yang disebabkan oleh interaksi antara ancaman bahaya alam 

dengan sumber daya lahan dan lingkungan yang dimanfaatkan secara 
berlebihan atau rusak 
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FASE PENANGANAN BENCANA 

Sebelum Bencana : Pencegahan  

Pengurangan risiko dan mitigasi 
 

Saat terjadi bencana : Penanganan Darurat 

Save more live and livelihood 
 

Pasca Bencana : Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Build back better and safer 
 



Lokasi KKN 

•  AGAM  

• SOLOK 

•  SIJUNJUNG  

•  TANAH DATAR 

• PADANG PARIAMAN  

• PESISIR SELATAN 

 



Prinsip Gotong 
Royong 

Pasal 27, 28, 33 

Potensi ancaman kerusakan lingkungan 
mendatangkan bencana Masyarakat 

tangguh, masyarakat sejahtera dan aman 
Kepedulian, aktif dan berpartisipasi 
dlm pembangunan berkelanjutan 





LANDASAN TEORI 

1. Teori Pemberdayaan Masyarakat Ife (1995) dalam Hadi, 

(2009), Ekos (2002), Soetomo (2006), Koentjaraningrat 

(2009), Suparjan dan Hempri (2003) 

2. Teori Bencana Jenis Bencana dan Daerah Rawan 

Bencana Ningdiah (2005) dan Tondobala (2011) 

3. Teori Kerentanan (Vulnerability) dan Bahaya (Hazard)  

ISDR (2004) 

4. Teori Pengurangan Risiko Bencana (RBI, 2016): 
 

 
 



1. Parhusip (2015)  pemberdayaan via PRB mengitegrasikan 
kearifan lokal di Desa Simueule mngurangi dampak “smong” 

2. Carlo et al (2015) dan Carlo et al (2006)  Pemberdayaan 
Masyarakat dilakukan di Nagari Batu Bajanjang (ancaman 
gunung api) telah meningkatkan kapasitas masyarakat 

3. Carlo et al (2016)  Pemberdayaan masyarakat dilakukan di 
Nagari Salayo (ancaman Banjir dan longsor) telah 
meningkatkan kapasitas masyarakat 

4. Budianto (2017)  12 indikator desa tangguh dari 20 telah 
dicapai di Nagari Batu Bajanjang 

5. Paripurno et al (2016)  pemberdayaan masyarakat terhadap 
Gunung Kelut telah meningkatkan kapasitas masyarakat 

TINJAUAN PUSTKA 



FAKTOR EKSTERNAL 

PELUANG 

KENDALA 

Resolusi Dewan Ekonomi 
dan Sosial PBB 63/1999 

 

Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015 

Kerangka Sendai 

FAKTOR 
EKSTERNAL 

GLOBAL 

Mengharusutamakan 
PRB dalam proses 
pemberdayaan melalui 
peningkatan kerjasama 
dan mewujudkan 
ketahanan, kepedulian 
dan partisipasi dalam 
PRB serta dalm tata 
kelola kebencanaan di 
Indonesia 
 

Pemberdayaan dipengaruhi 
kearifan lokal dan 
kemampuan finansial 

FAKTOR LINGSTRA YANG BERPENGARUH 



FAKTOR EKSTERNAL 

PELUANG 

KENDALA 
ASIA (Kerangka Beijing (2005) 

Jepang  yang punya 
PRB yang baik 

Asean (satu visi satu identitas Asean) 

FAKTOR 
EKSTERNAL 
REGIONAL 

Kerjasama dan 
pendidikan dalam PRB 

Pemberdayaan 
dipengaruhi kearifan lokal 



FAKTOR INTERNAL 

KEKUATAN 

GEOGRAFI 

SKA 

IDEOLOGI 

FAKTOR 
INTERNAL 

DEMOGRAFI 

Politik 

EKONOMI 

SOSBUD 

Pertahanan 
nasional 
 

KELEMAHAN 

• Negara besar 
dgn SDM 
berkembang 

• Potensi SKA 
• Pancasila dgn 

prinsip Gotong 
Royong 

• Adanya polical 
will pemerintah 

• Punya kearifan 
lokal 

• Geografis banyak daerah 
yg rawan bencana 

• Pendidikan (rendah) dan  
ekonomi miskin  
rentan thd bencana 

• SKA belum dikelola dgn 
baik berpotensi menjadi 
bencana 

• Ego sektoral antar K/L 





 
 

Kondisi Pemberdayaan Masyarakat pada 
 Daerah Rawan Bencana Saat Ini 

No Nama Program Instansi/Tahun 

1. Program Desa Tanguh BNPB Tahun 2012 

2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 

oleh ASB. 

Organisasi Kemanusiaan 

dari Kementerian Luar 

Negeri Jerman Tahun 2006 

3. Kegiatan Pemberdayaan Kampung 

Siaga Bencana dari Kementerian 

Sosial. 

Peraturan Menteri Sosial RI 

nomor 128 Tahun 2011  



Indikator desa tangguh 

No. Aspek No. Indikator 
1 Legislasi 1 Kebijakan/Peraturan di desa/Kel tentang  PB/PRB 

2 Perencanaan 2 Rencana Penanggulangan Bencana/Rencana Aksi Komunitas, dan atau 
Rencana Kontijensi 

3 Kelembagaan 3 Forum PRB 

4 Relawan Penanggulangan Bencana 

5 Kerjasama antar pelaku dan wilayah 

4 Pendanaan 6 Dana tanggap darurat 
7 Dana untuk PRB 

5 Pengembangan 
Kapasitas 

8 Pelatihan untuk pemerintahan desa 

9 Pelatihan untuk tim relawan 

10 Pelatihan untuk warga desa 

11 Penglibatan/partispasi warga desa 

12 Penglibatan perempuan dalam tim relawan 

6 Penyelengaraan 
penanggulangan 
bencana 

13 Peta risiko 

14 Peta dan jalur evakuasi serta pengungsian 

15 Sistem peringatan dini 
16 Pelaksanaan mitigasi struktural 
17 Pola ketahanan ekonomi untuk mengurangi kerentanan 

18 Perlindungan kesehatan pada kelompok rentan 

19 Pengelolaan sumber daya alam untuk PRB 

20 Perlindungan aset produktif utama masyarakat 



Sebaran desa tangguh di Indonesia (2012-2016) 



Tahapan Desa Tangguh 

Tahun 1 : Biaya difasilitasi oleh BNPB dgn bantuan Fasilitator 

Tahun 2:  Biaya difasilitasi oleh BNPB (Rp. 25 juta) tanpa fasilitator 

Tahun 3: Biaya diharapkan dari BPBD setempat tanpa fasilitator 

Tahun 4: Evaluasi peringkat (setelah 3 tahun) 

 



Desa tangguh di Sumatera Barat 

Kabupaten/Kota Kecamatan Desa/Kelurahan Ancaman Bencana Ditetapkan tahun 

Agam Tanjung Mutiara 
Tiku V Jorong Gempa, tsunami, banjir rob dan banjir 2012 

Tiku Selatan Gempa, tsunami, banjir rob dan banjir 

Solok 
Lembang Jaya Batu Bajanjang Gunung Meletus 2013 

Kubung Salayo Banjir dan longsor 

Kota Padang 

Padang Utara Lolong Balanti Gempa dan tsunami 2014 

Bungus Teluk Kabung Bungus Selatan Gempa dan tsunami 

Pasaman Barat 
Kinali Sasak Gempa dan tsunami 2014 

Koto Balingka Air Bangis Gempa dan tsunami 

Kepulaan Mentawai 
Siberut Selatan  Mailepppet Gempa dan tsunami 

2014 

Siberut Utara  Muaro Siberut Gempa dan tsunami 

Pesisir Selatan 
 Lenggayang Kambang Barat Gempa dan tsunami 

2015 

 Linggo Sari Baganti Air Haji Barat Gempa dan tsunami 

Solok Selatan 
 Sungai Pagu Pasie Talang Selatan Longsor banjir 2015 

 Koto Parik Gadang Diateh Pakan Rabaa Longsor banjir 

Pasaman 
Bonjol Koto Kaciak Banjir 2016 

Panti Panti Banjir 

Tanah Datar 
Batipuh  Gunung Rajo Gunung meletus 2016 

Batipuh Selatan Guguk Malalo Gunung meletus 



Pemberdayaan masyarakat  oleh ASB di 
Kab Kepulauan Mentawai (ASB, 2016) 

No. Desa Kecamatan Tahun mulai

1 Basua Sipora Selatan 2014

2 Taileleu

3 Sagulubbeg

4 Simalegi Seberut barat 2014

Siberut Barat 

Daya
2014

• 14 kreteria desa tangguh telah dipenuhi selama 3 

tahun (2017) 

• Tidak tercatat/terdata di BPBD sebagai program 

pemberdayaan pada daerah rawan bencana 



KSB (kampung siaga bencana) Kementerian Sosial di Sumbar (2017) 

No Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Tahun Ancaman 

1 Cankeh Lubuk Kilangan Kota Padang 2010 Banjir, gempa 

2 Air Santok Pariaman Timur Kota Pariaman 2011 Gempa, tsunami 

3 Sei Sungai Janiah 
Talu 

Talamau Pasaman Barat 2012 Gempa, tsunami, banjir, 
longsor 

4 Kampai Tabu 
Karambie 

Lubuk Sikarah Kota Solok 2012 Gempa, banjir, angin puting 
beliung 

5 Teluk Betung Batang Kapas Pesisir Selatan 2013 Gempa, tsunami, banjir 

6 Pasar Muara Labuh Sungai Pagu Solok Selatan 2014 Gempa, banjir angin puting 
beliung 

7 Muaro Takung Kamang Baru Sijunjung 2015 Banjir 

8 Padang Laweh 
Malalo 

Batipuh Selatan Tanah Datar   Banjir, longsor, angin puting 
beliung 

9 Batu Payung Lareh Sago 
Halaban 

Lima Puluh Kota 2016 Banjir, longsor, angin puting 
beliung 

10 Tabek Timpeh Dharmasraya 2016 Banjir 

11 Belakang Balok Birugo Kota Bukitting 2016 Banjir, longsor 

• Tahun 1 lancar dgn dana Rp. 100 jt/KSB, tahun ke-2 mandek (tiada biaya) 

• Tidak terdata/tercatat di BPBD sebagai program pemberdayaan masyarakat pada daerah 

rawan bencana 

• Kurang sinergis antar kementrian/lembaga 



1. Terwujudnya komitmen masyarakat dalam menghadapi 
bencana. 

2. Terlaksananya kesiap dan kemampuan masyarakat dalam 
upaya penanggulanga bencana. 

3. Terwujudnya kesadaran dan kemampuan masyarakat  
dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana 

4. Terwujudnya masyarakat sadar dan akrab bencana. 

pemberdayaan 

a. Tujuan pemberdayaan masyarakat 



b. Masyarakat 1. Mengambil tanggung jawab atas diri, keluarga dan 
masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. 

2. Mengembangkan kemampuan untuk berperan dalam 
upaya pengurangan risiko bencana bagi diri sendiri dan 
masyaraat sehingga termotivasi untuk mengenali ancaman 
bencana dan risikonya. 

3. Menjadikan pelaku/perintis dalam upaya pengurangan 
risiko dan menjadi pemimpin pergerakan masyarakat yang 
dilandasi semangat gotong royong, kebersamaan dan 
kemandirian. 

Pemberdayaan Masyarakat 

Adalah upaya fasilitasi proses individu, 
keluarga dan masyarakat untuk: 



1. Individu sebagai kader (pelopor dan tauladan). 

2. Kelompok/lembaga masyarakat menuju tangguh. 

3. Lembaga usaha 

4. Masyarakat edukasi/akademisi. 

Pemberdayaan Masyarakat 

Sasaran 



1. Sesuai dengan budaya, kebutuhan dan potensi 
masyarakat. 

2. Mendapat informasi dan kesempatan. 

3. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan 

4. Peran pemerintah hanya sebagai pendorong, 
pendamping, fasilitator dan asistensi. 

5. Kemitraan. 

Pemberdayaan Masyarakat 

Prinsip 



1. Pemimpin berasal dari masyarakat. 

2. Merupakan organisasi masyarakat 

3. Pembiayaan dari masyarakat 

4. Sarana dan parasana dari masyarakat 

5. Pemahaman pengetahuan masyarakat 

6. Pemanfaatan teknologi masyarakat 

7. Penetapan keputusan oleh masyarakat 

Pemberdayaan Masyarakat 

Ciri Pemberdayaan 



1. Menyiapkan sumber daya. Pada tahap awal perlu disiapkan sumberdaya manusia, 
logistik, alat, media dan informasi yang diperlukan 

2. Melakukan pendekatan (advokasi ke tomas, toga, toda, pemerintah nagari/jorong)  
untuk memperoleh dukungan dari berbagai 

3. Membentuk kelompok kerja (pokja/ksb) di dimasyarakat pokja ini sebagai wadah 
untuk (komunikasi dan informasi) membahas   berbagai keperluan berkaitan dengan 
pemberdayaan 

4. Mengidentifikasi anggota masyarakat yang akan dilatih/diberdayakan (sebagai kader) 

5. Melakukan pelatihan dengan memberi pengetahuan tentang ancaman/potensi dan 
risiko bencana pada daerah masing-masing. 

6. Melakukan pembinaan untuk keberlangsungan kegiatan 

 

Proses pemberdayaan 



Pohon selasih di dalam kolam 
Anak haruan berenang-renang 
Terima kasih kami ucapkan 
Buruan kita diskusi untuk lebih   
           mendalam terang 


