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KONSEP DASAR

Indonesia adalah negara yang
rawan bencana dilihat dari aspek
geografis, klimatologis dan
demografis. Letak geografis
Indonesia di antara dua benua
dan dua samudera menyebabkan
Indonesia mempunyai potensi
yang cukup bagus dalam
perekonomian sekaligus juga
rawan dengan bencana

Secara geologis, Indonesia terletak pada
3 (tiga) lempeng yaitu Lempeng Eurasia,
Lempeng Indo-Australia dan Lempeng
Pasifik yang membuat Indonesia kaya
dengan cadangan mineral sekaligus
mempunyai dinamika geologis yang
sangat dinamis yang mengakibatkan
potensi bencana gempa, tsunami dan
gerakan tanah/longsor. Selain itu,
Indonesia mempunyai banyak gunung
api aktif yang sewaktu-waktu dapat
meletus. Sedangkan secara demografis,
jumlah penduduk yang sangat banyak
dengan keberagaman suku, budaya,
agama dan kondisi ekonomi dan politik
menyebabkan Indonesia sangat kaya
sekaligus berpotensi menjadi pemicu
konflik akibat kemajemukannya tersebut.
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KONSEP DASAR DISASTER

Bencana atau disaster adalah peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-
alam maupun faktor manusia

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda,
dan dampak psikologis dan terjadi secara tiba-tiba
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JENIS BENCANA
(UU 24 tahun 2007)
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BENCANA ALAM

Gempa bumi
karena alam Tsunami Letusan gunung

berapi Banjir

Angin topanTanah longsorKekeringan
Kebakaran hutan/
lahan karena
faktor alam

Hama penyakit
tanaman

Kejadian luar
biasa

Kejadian
antariksa/benda-
benda angkasa
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BENCANA NON ALAM
Kebakaran

hutan/lahan yang
disebabkan oleh
manusia

Kecelakan
transportasi

Kegagalan
konstruksi/
teknologi

Dampak industriLedakan nuklirPencemaran
lingkungan

Gagal modernisasi Epidemi Wabah penyakit
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BENCANA SOSIAL

Kerusuhan sosial
dan

Konflik sosial
dalam

masyarakat yang
sering terjadi

Teror
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GEMPA BUMI

Gempa bumi adalah getaran atau
guncangan yang terjadi di permukaan
bumi akibat

Akibat pelepasan energi dari dalam secara
tiba-tiba yang menciptakan gelombang
seismik

Gempa bumi biasa disebabkan oleh
pergerakan kerak bumi (lempeng bumi).
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TSUNAMI

Tsunami adalah serangkaian gelombang air
laut besar hingga menghantam pesisir dengan
kecepatan tinggi.

Terjadi karena adanya aktivitas di dasar laut

Disebabkan oleh lentingan lempeng di bawah
laut, letusan gunung api di bawah laut,
maupun longsor yang terjadi di dasar laut.
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LETUSAN GUNUNG BERAPI

Merupakan peristiwa yang terjadi akibat
endapan magma di dalam perut bumi yang
didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi

Magma adalah cairan pijar yang terdapat di
dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat
tinggi

Yakni diperkirakan lebih dari 1.000 °C.
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BANJIR

Banjir adalah peristiwa terbenamnya
daratan oleh air. Kekuatan banjir mampu
merusak rumah dan menyapu fondasinya.

Air banjir juga membawa lumpur berbau
yang menutup segalanya setelah air surut.

Banjir adalah hal yang rutin, setiap tahun
pasti datang
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KEKERINGAN

Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan
air pada suatu daerah dalam masa yang
berkepanjangan, beberapa bulan hingga
bertahun-tahun

Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah
secara terus-menerus mengalami curah hujan di
bawah rata-rata

Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan
kekeringan karena cadangan air tanah akan habis
akibat penguapan (evaporasi),transpirasi, ataupun
penggunaan lain oleh manusia
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ANGIN TOPAN

Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan
kecepatan 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di
wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan,
kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan
khatulistiwa

Disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem
cuaca

Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini
umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di
sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrem
dengan kecepatan sekitar 20 km/jam.
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TANAH LONGSOR

Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah longsor
adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena
pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai
tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan
besar tanah

Secara umum kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor
yaitu factor pendorong dan faktor pemicu

Faktor pendorong adalah faktor-faktor yang memengaruhi
kondisi material itu sendiri, sedangkan faktor pemicu
adalah factor yang menyebabkan bergeraknya material
tersebut.
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KONFLIK SOSIAL

Konflik sosial dapat menjadi bencana
ketika telah menjadi kekerasan

Yang mengakibatkan jatuhnya korban
jiwa, kerusakan sarana/ prasarana umum,
tempat tinggal serta trauma psikologis

Contoh konflik sosial : Peristiwa Mei 1998
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TEROR

Merupakan jenis bencana yang paling sulit
diduga karena biasanya bermotif tertentu, sep
politik nasional/ internasional serta pertahanan
keamanan

Motifnya adalah menimbulkan rasa takut dan
memperkuat posisi tawar untuk mencapai
kehendak tertentu, sasarannya adalah sarana
vital

Berupa serangan bom, pembakaran,
peracunan, penculikan, serangan bersenjata
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PENYEBAB BENCANA
N
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r • tsunami,

letusan gunung
api, tanah
longsor, gempa
bumi, banjir, dll
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er • kerusuhan
sosial/politik,
kecelakaan
industri,
kecelakaan
transportasi,
kebakaran
hutan,dll

S
pe
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as
te

r • terrorism, war,
extended
contamination
of

• radio activities
and poisonous
substances,
combined
natural and
man-made
disaster

Berdasarkan penyebab bencana dapat
diklasifikasi menjadi 3 macam yakni :
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FAKTOR RISIKO BENCANA

Risiko bencana adalah Potensi kerugian
akibat yang ditimbulkan akibat bencana pada
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.

dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi

kerusakan atau kehilangan harta, dan
gangguan kegiatan masyarakat.

1

2

3
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DAMPAK BENCANA

Korban jiwa

Kerusakan
lingkungan

Kerugian
harta benda

Dampak
psikologi
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DAMPAK BENCANA

Be
nc

an
a • Korban

massal
• Pengungsian

Ko
rb

an
M

as
sa

l • Luka
• Kecacatan
• Kematian

Pe
ng

un
gs

i • Kesakitan
• Kematian
• Kurang gizi
• SAB dan

lingkungan (-
)

• Post
traumatic
syndrom

• Gangguan
keamanan

MASALAH KESEHATAN
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