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  KONSEP-KONSEP 
MITIGASI 

PENGERTIAN 
Mitigasi bencana adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk pada semua tindakan 

untuk mengurangi dampak dari suatu bencana yang dapat dilakukan sebelum bencana itu 
terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan risiko jangka panjang. Mitigasi 
bencana mencakup baik perencanaan dan pelaksanaan tindakan-tindakan untuk mengurangi 
risiko-risiko yang terkait dengan bahaya-bahaya karena ulah manusia dan bahaya alam yang 
sudah diketahui, serta proses perencanaan untuk respon yang efektif terhadap bencana yang 
benar-benar terjadi. 

 
Mitigasi dapat pula diartikan sebagai upaya pengambilan tindakan untuk mengurangi 

pengaruh-pengaruh dari suatu bahaya sebelum bahaya itu terjadi. Istilah mitigasi berlaku 
untuk cakupan yang luas, mulai dari aktivitas-aktivitas dan tindakan-tindakan perlindungan 
yang mungkin diawali, dari yang fisik, seperti membangun bangunan-bangunan yang lebih 
kuat; sampai dengan hal-hal yang prosedural, seperti teknik-teknik yang baku untuk 
menggabungkan penilaian bahaya di dalam rencana penggunaan lahan. 

 
Hal. 1 

 
P E N G A N T A R 



 

PERANAN MITIGASI 
BENCANA 

Pemahaman masyarakat luas mengenai penerapan 
mitigasi bencana memiliki peranan penting untuk 
mencapai pengurangan yang signifikan dalam hal 
kematian dan kerusakan materi yang disebabkan oleh 
terjadinya bencana. Upaya sosialiasi konsep mitigasi 
bencana dewasa ini analog dengan upaya pelaksanaan 
tindakan-tindakan kesehatan umum yang mulai pada 
pertengahan abad 19. Sebelum waktu itu, tuberkulosis, 
tipus, kolera, desentri, cacar dan banyak penyakit lain 
adalah penyebab-penyebab utama kematian dan 
masyarakat cenderung menganggap epidemi semakin 
meningkat sejalan dengan pembangunan industri dari 
kota-kota yang memicu meningkatnya konsentrasi- 
konsentrasi populasi. 

Penyakit-penyakit ini mempunyai pengaruh besar 
terhadap harapan hidup pada waktu itu, namun dianggap 
sebagai bagian dari risiko hidup sehari-hari. 
Ketidakteraturan yang terlihat dari serangan penyakit 
tersebut dan tidak dapatnya penyakit tersebut ditebak 
membuat masyarakat berpikir bahwa takhayul, mitologi 
dan sejumlah fatalisme tertentu adalah respon publik 
terhadap munculnya penyakit tersebut. Risiko yang tinggi 
dari penyakit umumnya diterima saja karena hanya ada 
sedikit alternatif. Pada saat pemahaman dari apa yang 
menyebabkan timbulnya penyakit semakin meningkat, 
terutama lewat upaya-upaya dari para ilmuwan dan ahli 
epidemiologi pada abad 19, maka insiden epidemi dan 
penyakit biasanya menjadi mudah dipahami. Jelaslah 
bahwa penyakit dapat dicegah dan secara berangsur- 
angsur konsep perlindungan umum terhadap penyakit 
menjadi dapat diterima. 

 
 
 
 

Setelah perkembangan ilmu 
pengetahuan yang dapat 
menjelaskan penyebab tim- 
bulkan berbagai epidemic, 
Jelaslah bahwa sanitasi, 
pembersihan cadangan air, 
pembuangan sampah dan 
kesehatan umum adalah isu- 
isu penting terhadap kese- 
hatan umum. Maka, tindakan- 
tindakan yang perlu untuk 
mengurangi risiko penyakit 
adalah investasi besar yang 
mahal dalam infrastruktur 
yang dibutuhkan untuk mem- 
bangun pembuangan kotoran 
air dan jaringan-jaringan 
cadangan air bersih. Di abad 
19, hal ini tentu merupakan 
perubahan-perubahan besar 
yang diperlukan dalam pe- 
rilaku dan praktek dari 
masyarakat. Para ahli sejarah 
sosial menunjuk hal ini sebagai 
Revolusi Sanitari. Pengum- 
pulan sampah dan pem- 
buangannya harus diatur 
secara sosial. Kesehatan 
perseorangan, dengan men- 
cuci dan praktek-praktek 
sanitasi individu menjadi 
penting. Pada awalnya dido- 
rong oleh kampanye-kampa- 
nye kesadaran umum, praktek- 
praktek itu lambat laun 
menjadi bagian dari norma- 
norma sosial dan pada 
akhirnya diajarkan oleh orang 
tua kepada anak-anaknya. 

 
 

 
Hal. 2 



 

 
 

PERANAN MITIGASI 
BENCANA 

 
 
 
 
 

Perilaku-perilaku berubah dari fatalisme 
sebelumnya tentang penyakit menjadi 
budaya keamanan kesehatan umum, di mana 
setiap orang berpartisipasi dalam 
mengurangi risiko dari penyakit umum. 
Kemajuan-kemajuan kesehatan umum 
berlangsung beriringan dengan obat untuk 
umum, perawatan kesehatan, vaksinasi, 
perawatan pencegahan kesehatan dan 
industri kesehatan yang di kebanyakan 
negara berkembang sekarang ini, 
mengkonsumsi suatu proporsi yang sangat 
signifikan dari produksi ekonomi nasional. 
Kini kejadian epidemi umum tidak dapat 
diterima lagi. 

Risiko tingkat tinggi dari penyakit tidak 
diberi toleransi lagi dan berjangkitnya 
penyakit diikuti oleh ledakan-ledakan opini 
publik yang menuntut respon medis dari 
pemerintah untuk melindungi mereka. Setiap 
orang sekarang ini menganggap sesuatu yang 
normal  untuk  berpartisipasi  dalam 
perlindungan mereka  sendiri melawan 
bahaya-bahaya kesehatan dan menerima 
biaya tinggi yang muncul dalam peperangan 
masyarakat melawan penyakit. Tingkat 
risiko dari bahaya-bahaya kesehatan umum 
yang dinilai dapat diterima oleh masyarakat 
modern jauh lebih rendah dibanding hal yang 
sama tiga atau empat generasi yang lalu. 

Bencana-bencana saat ini dilihat dalam 
cara yang sama sebagai mana penyakit 
dilihat pada awal abad 19: tidak dapat 
ditebak, musibah dan bagian dari risiko 
hidup sehari-hari. Konsentrasi-konsentrasi 
orang dan tingkat populasi yang semakin 
meningkat di seluruh dunia ini meningkatkan 
pula risiko bencana dan melipat gandakan 
konsekuensi-konsekuensi bahaya alam 
ketika bahaya-bahaya itu muncul. Akan 
tetapi, epidemiologi bencana suatu ilmu 
pengetahuan yang sistimatis dari apa yang 
terjadi dalam satu bencana menunjukkan 
bahwa bencana-bencana itu sebagian besar 
bisa dicegah. 

Ada banyak cara untuk mengurangi 
dampak dari suatu bencana dan untuk 
melakukan mitigasi pengaruh-pengaruh dari 
suatu kemungkinan bahaya atau kecelakaan. 
Seperti halnya peperangan melawan 
penyakit, peperangan melawan bencana 
harus diperjuangkan oleh setiap orang secara 
bersama-sama dan melibatkan masyarakat, 
perubahan-perubahan dalam perilaku- 
perilaku sosial dan perbaikan-perbaikan 
dalam praktek-praktek individual. Seperti 
halnya Revolusi Sanitari yang terjadi sejalan 
dengan pembangunan suatu budaya 
keamanan untuk kesehatan umum, demikian 
juga dengan mitigasi bencana 

Hal. 3 



 

 
 

PERANAN MITIGASI 
BENCANA 

 
 
 
 
 
 

Pemerintah dapat menggunakan investasi 
umum untuk membuat infrastruktur yang 
lebih kuat dan suatu lingkungan fisik di mana 
satu bencana hanya berpeluang kecil untuk 
terjadi, akan tetapi individu-individu juga 
harus memiliki kemampuan bertindak untuk 
melindungi diri mereka sendiri saat bencana 
terjadi. Seperti halnya kesehatan publik yang 
tergantung pada kesehatan pribadi, maka 
perlindungan publik juga tergantung pada 
keamanan pribadi. Pilihan kompor masak 
yang digunakan oleh perorangan, dan satu 
sikap kesadaran bahwa suatu gempa bumi 
yang mendadak dapat mengguncangnya 
hingga jatuh adalah lebih penting dalam 
mengurangi risiko kebakaran besar 
dibandingkan jika masyarakat itu mengelola 
satu brigade pemadam kebakaran yang 
besar. 

Jenis rumah yang dibangun dan lokasinya 
yang harus dipertimbangkan oleh setiap 
orang sebagai tempat yang cocok untuk 
hidup lebih banyak mempengaruhi potensi 
bencana dalam satu masyarakat 
dibandingkan dengan proyek-proyek 
struktural yang besar untuk mengurangi 
risiko banjir atau stabilisasi tanah longsor 
atau sistim peringatan topan yang canggih. 

Ilmu pengetahuan bencana berada dalam 
keadaan yang sama dari pembangunan 
dengan keadaan epidemiologi dalam paruh 
waktu kedua abad ke 19: penyebab- 
penyebabnya, mekanisme dan proses-proses 
dari bencana-bencana menjadi dipahami 
secara cepat. Sebagai akibat dari 
pemahaman ini, negara-negara yang lebih 
berkembang telah mulai melaksanakan 
kegiatan mereka masing-masing untuk 
mengurangi resiko bencana masa 
mendatang. Suatu katalok teknik-teknik yang 
dikenal untuk mitigasi bencana, dan 
relevansinya bagi negara-negara yang paling 
memerlukannya sekarang menjadi jelas. 

Bencana-bencana pada dasarnya bukan 

hanya suatu isu pembangunan, 
melainkan juga isu budaya. Saat terjadi 
bencana, prestasi pembangunan dapat 
terhapus lenyap dan pertumbuhan 
ekonomi mengalami kemunduran. Melalui 
promosi mitigasi yang tepat di 
lingkungan masyarakat, perencanaan 
pembangunan yang baik dapat melindungi 
prestasi-prestasi pembangunan serta 
dapat membantu masyarakat dalam 
melindungi diri mereka sendiri terhadap 
bahaya saat terjadinya bencana. 

 

Hal. 4



 

 
 

 
 
 

KARAKTERISTIK 
BENCANA 

 

Bagian paling kritis dari pelaksanaan mitigasi adalah 
pemahaman penuh akan sifat bencana. Hal ini 
dikarenakan setiap daerah memiliki tipe bahaya yang 
berbeda-beda. Beberapa daerah rentan terhadap banjir, 
yang lain mempunyai sejarah-sejarah kerusakan karena 
badai topan, dan yang lain dikenal sebagai daerah rawan 
gempa bumi. 

 
 
 

Kebanyakan daerah rentan terhadap beberapa kombinasi dari berbagai bahaya dan 
semua menghadapi kemungkinan bencana-bencana teknologi sebagai akibat kemajuan 
pembangunan industri. Pengaruh dari bahaya-bahaya yang mungkin muncul dan kerusakan 
yang mungkin diakibatkan juga sangat bergantung pada apa yang ada di daerah itu: orang- 
orangnya, rumah-rumahnya, sumber daya kehidupan dan infrastruktur. Karena karakteristik 
setiap daerah yang berbeda tersebut, maka penting bagi masyarakat di suatu daerah untuk 
mengetahui tipe-tipe bahaya yang mungkin ditemui di daerahnya masing-masing. 

 
 

Hal. 5 

Sifat-Sifat 
Bencana : 

 

 



 

 
 
 
 

A. BANJIR DAN 
BAHAYA AIR 
MEKANISME KERUSAKAN 

 

Genangan air dan aliran air dengan 
tekanan-tekanan mekanis air yang 
mengalir secara cepat. Arus air yang 
bergerak atau air yang bergejolak 
dapat meruntuhkan dan 
menghanyutkan orang-orang dan 
binatang di kedalaman air yang 
relatif dangkal. Puing-puing yang 
terbawa oleh air juga merusak dan 
melukai. Bangunan-bangunan rusak 
oleh karena pondasi-pondasi yang 
tergerogoti oleh air dan tiang-tiang 
penyangga. Lumpur, minyak, dan 
polutan-polutan lain yang terbawa 
oleh air menjadi tertimbun dan 
merusak tanaman pangan dan isi-isi 
bangunan. Banjir merusak sistem- 
sistem pembuangan 
kotoran, mengakibatkan polusi 
terhadap tempat-tempat persediaan 
air dan bisa menyebarkan penyakit. 
Kejenuhan tanah bisa menyebabkan 
tanah longsor atau rusaknya tanah. 

PENYEBAB 
Akibat banjir sungai karena tingkat curah hujan 

yang sangat tinggi di daerah-daerah tangkapan air, 
membawa air lebih banyak lagi ke dalam sistem 
hidrologi yang cukup dapat dikeringkan kedalam 
kanal-kanal sungai yang ada. Sedimentasi dasar- 
dasar sungai dan penggundulan hutan dari daerah- 
daerah tangkapan air dapat memperburuk kondisi- 
kondisi yang mengakibatkan terjadinya banjir. Air 
pasang tinggi bisa membanjiri daerah-daerah 
pantai, atau laut-laut terdorong masuk ke dalam 
daratan oleh badai angin. Curah hujan yang banyak 
di daerah-daerah perkotaan atau gagalnya drainase 
bisa mengakibatkan banjir di kota-kota ketika 
permukaan-permukaan yang keras di daerah 
perkotaan semakin meningkatkan beban hanyutan 
air bagian atas. Tsunami disebabkan oleh gempa 
bumi bawah air atau letusan gunung berapi. 
Rusaknya bendungan atau runtuhnya tembok- 
tembok penahan air ( tembok-tembok laut, selokan- 
selokan, tanggul-tanggul). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARAMETER KEDASYATAN 
 

diukur berdasarkan luas area yang terkena 
banjir (km persegi), kedalaman atau ketinggian 
banjir, kecepatan aliran air, jumlah endapan 
lumpur atau lumpur yang tertahan, lamanya 
genangan air, tsunami atau gelombang pasang 
yang diukur dari tingginya (meter). 

 
 
 

Hal. 6 



 

POTENSI UNTUK 
MENGURANGI 
BAHAYA 

 
 
 
 
 

Tembok-tembok penahan dan tanggul-
tanggul di sepanjang sungai-sungai, tembok-
tembok laut di sepanjang pantai-pantai bisa 
menjaga tingkat ketinggian air tidak masuk ke 
dalam dataran banjir. Pengaturan air 
memperlambat tingkat kecepatan air pada saat 
(air dilepaskan dari daerah-daerah tangkapan 
air) dapat dicapai lewat konstruksi cadangan air, 
meningkatkan lapisan vegetasi sampai dengan 
memperlambat larian air bagian atas, dan 
membangun sistiem- sistem pintu air. 

Mengeruk semakin dalam kanal-kanal sungai 
dan membangun rute-rute drainase alternatif 
(kanal-kanal sungai baru, sistem-sistem pipa) bisa 
mencegah beban yang berlebihan terhadap 
sungai. Selokan-selokan deras di kota membantu 
tingkat drainase. Pantai-pantai, jalur-jalur 
timbunan pasir, pemecah-pemecah ombak juga 
mengurangi kekuatan gelombang-gelombang air 
pasang. 

Serangan dan peringatan. Banjir bisa terjadi 
secara bertahap, membangun kedalaman dalam 
beberapa jam, atau secara tiba-tiba dengan 
retaknya tembok-tembok penahan. Curah hujan 
tinggi yang berkepanjangan bisa memberi 
peringatan akan datangnya banjir sungai atau 
beban terlalu banyak dari drainase di perkotaan. Air 
pasang yang tinggi yang disertai angin kencang bisa 
memberikan petunjuk akan adanya banjir pantai 
beberapa jam sebelum banjir itu terjadi. Evakuasi 
masih mungkin dengan sistem peringatan dan 
monitoring yang memadai yang tersedia. 
Tsunami muncul beberapa jam atau beberapa 
menit setelah terjadinya gempa. 

Elemen-elemen yang paling beresiko. Apapun yang 
berada di dataran banjir. Bangunan-bangunan dari 
tanah atau bangunan dari batu dengan campuran 
semen yang dapat larut dalam air. Bangunan- 
bangunan dengan pondasi yang dangkal atau 
berdaya tahan lemah terhadap dampak atau beban- 
beban dari samping. Ruangan bawah tanah atau 
bangunan-bangunan di bawah tanah. Sarana-sarana: 
pembuangan kotoran, tenaga listrik, cadangan air. 
Mesin-mesin dan barang-barang elektronik termasuk 
industri dan peralatan komunikasi. Cadangan 
pangan. Peninggalan-peninggalan budaya. Ternak- 
ternak yang dikandangkan dan pertanian. Kapal- 
kapal nelayan dan industri-industri kelautan yang 
lain. 
Strategi-strategi mitigasi utama. Tata guna tanah 
dan perencanaan lokasi untuk menghindari dataran 
berpotensi banjir menjadi tempat dari elemen- 
elemen yang rentan. Rekayasa bangunan di dataran 
banjir untuk menahan kekuatan banjir dan rancangan 
lantai yang ditinggikan. Infrastruktur yang tahan 
rembesan. 
Partisipasi masyarakat. Pembersihan sedimentasi, 
konstruksi parit, kesadaran akan adanya denah 
banjir, rumah-rumah yang dibangun tahan terhadap 
banjir (material tahan banjir, pondasi-pondasi yang 
kuat ), praktek-praktek pertanian yang cocok dengan 
banjir, kesadaran akan penebangan hutan. Praktek- 
praktek yang dilakukan di lingkungan keluarga 
merefleksikan kesadaran akan adanya bahaya banjir, 
misalnya rumah memiliki daerah-daerah 
penyimpanan dan ruang tidur yang berada tinggi dari 
permukaan tanah; rumah memiliki kesiapan evakuasi 
banjir, perahu-perahu, dan peralatan penyelamatan. 

 

Hal. 7 



 

 

B. Gempa Bumi 
 
 

Mekanisme Kerusakan. Energi 
getaran yang dikirimkan lewat 
permukaan bumi dari kedalaman. 
Getaran menyebabkan kerusakan dan 
menghancurkan bangunan- bangunan, 
yang pada gilirannya bisa membunuh 
dan melukai orang- orang yang 
bertempat t inggal di situ. Getaran juga 
mengakibatkan tanah longsor, 
pencairan, runtuhnya bebatuan dan 
kegagalan- kegagalan daratan yang 
lain, yang merusak tempat- tempat 
hunian di dekatnya. Getaran juga 
memicu kebakaran berganda, 
kecelakaan industri atau transportasi 
dan bisa memicu banjir lewat jebolnya 
bendungan dan tanggul- tanggul 
penahan banjir.

Parameter Kedahsyatan. Skala ukuran 
(Richter, Momen Seismik) menunjukkan 
jumlah energi yang dikeluarkan pada 
episenter- ukuran dari satu daerah yang 
terlanda gempa bumi secara kasar terkait 
dengan jumlah energi yang dikeluarkan.   
Skala    intensitas (Mercalli yang 
Dimodifikasi, MSK) menunjukkan kekuatan 
dari getaran bumi pada satu lokasi- 
kekuatan getaran juga terkait dengan 
banyaknya energi yang dikeluarkan, jarak 
dari episenter gempa bumi dan kondisi- 
kondisi tanah setempat. 

 

 

Penyebab 
GEMPA BUMI 

Hal. 8 

Gempa Bumi dapat terjadi 
karena (i) pelepasan energi oleh 
penyesuaian-penyesuaian geo-
fisik jauh di kedalaman bumi 
sepanjang daerah retakan yang 
terbentuk di dalam kerak bumi, 
(ii) proses-proses tektonis dari 
gerakan benua yang lamban di 
atas permukaan bumi, dan (iii) 
pergeseran geomorfologi se-
tempat 



 

 

 
 
Potensi untuk mengurangi bahaya. 
Tidak ada. 
Serangan  dan  peringatan. Seketika. 
Sampai sekarang tidak memungkinkan 
untuk meramalkan munculnya gempa 
bumi dalam jangka pendek dengan 
tepat. 
Elemen-elemen yang paling beresiko. 
Kumpulan-kumpulan bangunan yang 
lemah dengan tingkat hunian yang 
tinggi. Bangunan- bangunan yang 
didirikan tanpa perhitungan teknik sipil 
oleh pemilik rumah: tanah, pecahan 
batu dan bangunan dari batu tanpa 
diperkuat oleh kerangka. Bangunan-
bangunan dengan atap yang berat. 
Bangunan- bangunan tua dengan 
kekuatan samping yang kecil, 
bangunan- bangunan yang berkualitas 
rendah atau bangunan-bangunan 
dengan konstruksi-konstruksi yang 
cacat. Bangunan-bangunan tinggi yang 
jauh dari gempa bumi, dan bangunan- 
bangunan yang dibangun diatas tanah 
yang lembek. Bangunan-bangunan yang 
ditempatkan pada lereng-lereng yang 
lemah. Infrastruktur di atas tanah atau 
tertanam di dalam tanah- tanah yang 
mengalami perubahan bentuk. Pabrik-
pabrik industri dan kimia juga 
mendatangkan risiko sekunder. 

 
Partisipasi masyarakat. Konstruksi 
bangunan- bangunan tahan gempa dan 
keinginan untuk  bertempat tinggal di 
dalam rumah- rumah yang aman terlindung 
dari kekuatan- kekuatan gempa. 
Kesadaran akan risiko gempa bumi. 
Aktivitas- aktivitas dan pengaturan isi 
bangunan dilakukan dengan selalu 
mempertimbangkan adanya kemungkinan 
getaranbumi. Sumber- sumber kebakaran  
yang terbuka, peralatan yang berbahaya 
dan sebagainya dibuat stabil dan aman. 
Pengetahuan  tentang apa yang harus 
dilakukan pada saat terjadi suatu gempa 
bumi; partisipasi dalam latihan- latihan 
gempa bumi, praktek- praktek, program- 
program kesadaran umum. Kelompok- 
kelompok aksi masyarakat terhadap 
perlindungan sipil: pelatihan pemadaman 
kebakaran dan bantuan pertama. Persiapan 
memadamkan kebakaran, alat- alat 
penggalian dan peralatan perlindungan sipil 
yang lain. Rencana- rencana perkiraan 
untuk pelatihan anggota- anggota keluarga 
pada t ingkat keluarga. 

Strategi-strategi mitigasi utama. Rekayasa bangunan-bangunan untuk menahan kekuatan-
kekuatan getaran. Undang-undang bangunan gempa. Kepatuhan terhadap persyaratan-
persyaratan undang-undang bangunan dan dorongan akan standar kualitas bangunan yang 
lebih tinggi. Konstruksi dari bangunan-bangunan sektor umum yang penting menurut standar 
tinggi dari rancangan teknik sipil. Memperkuat bangunan-bangunan penting yang sudah ada 
yang diketahui rentan. Perencanaan lokasi untuk mengurangi kepadatan penduduk di 
perkotaan di daerah-daerah geologi yang diketahui dapat melipat gandakan getaran-getaran 
bumi. Asuransi, penetapan zona gempa dan peraturan-peraturan tata guna tanah. 
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C. Tanah Longsor 
 
 

Mekanisme kerusakan. Tanah longsor 
menghancurkan bangunan-bangunan, 
jalan-jalan, pipa-pipa dan kabel- kabel baik 
oleh gerakan tanah yang berasal dari 
bawah atau dengan cara menguburnya. 
Gerakan tanah bertahap menyebabkan 
kemiringan, bangunan-bangunan tidak 
bisa dihuni lagi. Keretakan di tanah 
memecahkan pondasi-pondasi dan 
meretakkan sarana-sarana yang 
terpendam di tanah. Longsornya lereng 
yang terjadi secara tiba-tiba dapat 
menjebolkan tanah yang berada di bawah 
tempat- tempat hunian dan 
menghempaskan bangunan-bangunan 
tersebut ke lereng bukit. Runtuhan batu 
mengakibatkan kerusakan, mulai dari 
pecahan batu yang terlepas hingga batu-
batu besar yang berguling dan menabrak 
tempat-tempat hunian dan bangunan-
bangunan. Aliran puing puing di tanah yang 
lembek, material campuran, tumpukan-
tumpukan puing-puing - bikinan manusia 
dan tanah dengan kandungan air yang 
tinggi yang mengalir seperti cairan, yang 
mengisi lembah-lembah, mengubur 
tempat-tempat hunian, menutup sungai-
sungai (mungkin menyebabkan banjir) dan 
menutup jalan-jalan. Pencairan tanah pada 
tanah yang rata di bawah getaran yang 
kuat dalam gempa bumi adalah kehilangan 
kekuatan tanah yang tiba-tiba untuk bisa 
mendukung bangunan-bangunan yang 
berdiri di atasnya. 

Tanah-tanah secara efektif berubah secara 
temporer menjadi cair yang mengakibatkan 
bangunan-bangunan tenggelam atau roboh. 
Volume  Kedahsyatan. Volume material  
yang dikeluarkan (meter kubik), daerah  
yang terkubur atau terlanda,  kecepatan 
(cm/hari), ukuran batu-batu besar. 
Penyebab. Kekuatan-  kekuatan  gravitasi 
yang dipaksakan pada tanah-tanah miring 
melebihi  kekuatan  memecah  ke samping 
yang mempertahankan tanah-tanah 
tersebut pada posisinya. Kandungan  air  
yang  tinggi menjadikan  tanah  menjadi 
lebih berat, yang meningkatkan beban, dan 
mengurangi kekuatan   memecah ke 
sampingnya. Dengan kondisi-kondisi ini 
curah hujan yang lebat atau banjir lebih 
mungkin terjadi tanah longsor. Sudut 
kemiringan pada sudut mana tanah tersebut 
stabil adalah properti fisik tanah. Potongan-
potongan yang tajam lewat beberapa tipe 
tanah menjadikan tanah-tanah tersebut 
tidak stabil. Pemicu keruntuhan tanah-tanah 
yang tidak stabil dapat disebabkan oleh 
hampir setiap kejadian-kejadian kecil: 
badai, getaran tanah yang kecil atau aksi- 
aksi ciptaan manusia. Pencairan diakibatkan 
oleh getaran-getaran gempa bumi melalui 
tanah-tanah yang lembek, biasanya dengan 
kandungan air yang tinggi. 
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Potensi Pengurangan Bahaya. Risiko 
tanah longsor untuk lereng menjadi 
berkurang dengan adanya sudut- 
sudut lereng yang lebih dangkal 
(penggalian lapisan bagian atas 
untuk memotong kemiringan), 
meningkatkan drainase (baik 
drainase yang dalam maupun 
hanyutan tanah di permukaan) dan 
pekerjaan-pekerjaan teknik sipil 
(tiang pancang, jangkar-jangkar 
bumi, dan tembok-tembok penahan). 
Sudut-sudut yang lebih dangkal 
untuk tanggul-tanggul dan potongan- 
potongan, terasering lereng-lereng 
dan penghutanan dapat mencegah 
kerugian materi di permukaan sampai 
dengan penetrasi akar yang dalam. 
Aliran-aliran puing dapat diarahkan 
ke dalam kanal-kanal yang dibangun 
secara khusus kalau kanal-kanal 
tersebut memang dikehendaki. 
Perintang-perintang pelindung 
runtuhan batu (parit-parit, 
bendungan-bendungan pemotong 
jalur air, dan penghambat vegetasi) 
dapat melindungi tempat-tempat 
hunian. 

Serangan dan Peringatan. Kebanyakan 
tanah longsor terjadi secara bertahap 
pada kecepatan beberapa cm setiap 
jamnya. Kegagalan yang mendadak 
dapat terjadi tanpa memberi tahu 
terlebih dahulu. Runtuhan batu bersifat 
mendadak akan tetapi berisik. Alran- 
aliran puing-puing juga mendadak 
sifatnya, akan tetapi aliran kecil yang 
lambat sebelumnya bisa memberikan 
peringatan beberapa menit lamanya 
seandainya saja penduduk sudah siap. 
Elemen-elemen       yang     paling 
berisiko.   Tempat-tempat   hunian 
yang dibangun   pada lereng-lereng 
yang terjal   dan    tanah-tanah    yang 
lembek atau di sepanjang puncak- 
puncak batu karang. Tempat-tempat 
hunian  yang  dibangun  pada   dasar 
lereng-lereng yang terjal, pada tanah 
endapan   akibat   hujan  deras  
 atau pada  mulut   sungai-
sungai     yang muncul    dari  
 lembah-lembah   di gunung. 
 Jalan-jalan  dan jalur-jalur 
komunikasi  yang    melewati daerah- 
daerah pegunungan. 
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Bangunan-bangunan yang terbuat 
dari batu bata. Bangunan-bangunan 
dengan pondasi yang tidak kuat. 
Bangunan-bangunan besar tanpa 
menggunakan pondasi-pondasi yang 
kuat. Sarana-sarana yang tertanam di 
dalam tanah, pipa-pipa yang mudah 
pecah. 
Strategi-strategi mitigasi utama. 
Perencanaan lokasi untuk 
menghindari daerah-daerah yang 
berbahaya yang digunakan untuk 
tempat-tempat hunian atau lokasi- 
lokasi bangunan-bangunan penting. 
Dalam beberapa kasus relokasi bisa 
menjadi pertimbangan. Mengurangi 
bahaya-bahaya jika memungkinkan. 
Rekayasa bangunan-bangunan untuk 
menahan atau mengakomodir potensi 
gerakan tanah. Pondasi-pondasi tiang 
pancang untuk perlindungan 
terhadap Pencairan. Pondasi-pondasi 
yang tidak kuat untuk menghindari 
tempat-tempat hunian yang berbeda- 
beda. Sarana-sarana yang fleksibel 
yang tertanam di bawah tanah. 
Relokasi tempat-tempat hunian 
infrastruktur yang sudah ada atau 
bisa dipertimbangkan. 
Partisipasi masyarakat. Mengenali 
potensi instabilitas tanah dan 
mengidentifikasi tanah longsor yang 
aktif. Menghindari pembangunan 
rumah di lokasi-lokasi yang berbahaya. 
Konstruksi pondasi- pondasi yang kuat 
untuk bangunan- bangunan. 
Pemadatan tanah setempat. Stabilisasi 
lereng lewat terasering dan hutan. 
Penghalang- penghalang runtuhan batu 
pohon- pohon dan penimbunan tanah). 
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D. Angin Kencang 
 
 

Mekanisme kerusakan. Tekanan dan 
penyedotan   dari    tekanan angin, 
benturan yang terjadi selama berjam- 
jam pada satu kejadian. Beban-beban 
angin   yang  kuat  yang dipaksakan 
pada  bangunan  bisa  menyebabkan 
bangunan tersebut runtuh, terutama 
setelah berkal i-kali siklus kembalinya 
beban    angin   itu.   Kerusakan   yang 
lebih  umum   adalah  bangunan  dan 
non- elemen   bangunan  (lembaran- 
lembaran atap,    penutup-penutup 
bangunan, cerobong-cerobong asap) 
terhempas  angin    dan   melemah. 
Puing-puing yang terbawa oleh angin 
menyebabkan   kerusakan  dan  luka. 
Angin   kencang menimbulkan  badai 
laut yang dapat menenggelamkan 
kapal dan menghantan garis pantai. 
Kebanyakan badai menimbulkan 
hujan lebat. Tekanan udara rendah 
yang berlebihan pada pusat tornado 
sangat merusak dan rumah-rumah 
bisa pecah bila bersinggungan. 
Parameter kedahsyatan. Kecepatan 
angina dapat diukur dengan 
menggunakan skala-skala badai angin 
(contoh: Beaufort), dan kedahsyatan 
angina menggunakan skala-skala 
hurricane lokal/taipun. 
Penyebab. Angin kencang terjadi 
karena adanya angin yang digerakkan 
oleh perbedaan tekanan dalam sistem 
cuaca. 

Angin yang paling kencang yang 
digerakan di daerah-daerah tropis 
disekitar sistem tekanan rendah yang 
ekstrim beberapa ratus kilometer 
diameternya (angin puyuh) yang 
dikenal dengan sebutan topan di 
daerah Pasifik dan sebagai hurricane 
di Amerika dan di lain tempat. 
Kantung-kantung tekanan rendah 
yang ekstrim dari diameter yang jauh 
lebih sempit menggerakkan angin 
yang berkelok-kelok secara cepat 
pada angin tornado. 
Serangan dan peringatan. Tornado 
bisa menyerang secara tiba-tiba, 
akan tetapi kebanyakan angin 
kencang membangun kekuatannya 
dalam waktu berjam-jam lamanya. 
Sistem tekanan rendah dan 
pengembangan badai tropis dapat 
dideteksi beberapa jam atau hari 
sebelum angin yang merusak ini 
mempengaruhi penduduk. Pelacakan 
lewat satelit dapat membantu 
mengikuti gerakan badai tropis dan 
memproyeksikan kemungkinan 
jalurnya. Namun, gerakan-gerakan 
sistem cuaca bersifat kompleks dan 
masih sulit untuk memprediksikannya 
dengan akurat. 
 

Elemen-Elemen yang  paling beris iko. 
Bangunan-bangunan ringan dan 
rumah dari kayu. Sektor-sektor 
perumahan informal dan tempat- 
tempat tinggal kumuh. Atap-atap dan 
penutup-penutup. 
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Elemen-elemen bangunan yang 
ditempel dengan jelek atau kurang 
kuat, pelapis-pelapis dan papan- 
papan. Pohon-pohon, pagar-pagar, 
tanda-tanda dsb. Tiang-tiang telegraf, 
tiang-tiang menara dan kabel-kabel di 
tingkat atas. Kapal- kapal nelayan atau 
industri-industri kelautan yang lain. 

 
Strategi-strategi mitigasi utama. 
Konstruksi bangunan-bangunan 
untuk menahan kekuatan angin. 
Persyaratan beban angin dalam 
peraturan pembangunan. Persyaratan 
keamanan angin untuk elemen- 
elemen non-bangunan. Praktek- 
praktek bangunan yang baik. 
Penempatan iklim mikro dari 
fasilitas-fasilitas penting, contoh 
lereng-lereng bukit yang teduh. 
Penanaman pohon penahan angin, 
perencanaan derah-daerah 
perhutanan di atas kota. Penyediaan 
bangunan-bangunan keamanan angin 
(aula-aula desa yang kuat) untuk 
tempat perlindungan masyarakat di 
tempat-tempat hunian yang rawan. 
Partisipasi masyarakat. Bangunan yang 
tahan terhadap angin atau rumah-
rumah yang gampang dibangun 
kembali. Mengamankan pemasangan 
elemen-elemen yang dapat terhempas 
oleh angin dan menyebabkan kerusakan 
atau luka di mana saja, contoh, pelapisan 
metal, pagar-pagar, tanda-tanda. 

Kesiapan terhadap aksi badai. Mencari 
perlindungan di bangunan- bangunan 
yang kuat dan tahan angin. Tindakan-
tindakan perlindungan terhadap kapal-
kapal, isi-isi bangunan atau harta benda 
lain yang beresiko. 
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E. Bahaya Teknologi 
 
 

Mekanisme     kerusakan.     Ledakan- 
ledakan mengakibatkan   kematian, 
luka  dan    kerusakan   bangunan- 
bangunan       dan      infrastruktur; 
kecelakaan-kecelakaan   transportasi 
membunuh   dan  menciderai  para 
penumpang  dan krunya,   dan   bisa 
melepaskan    zat-zat  polutan  yang 
berbahaya;       kebakaran-kebakaran 
industri dapat mencapai temperatur 
yang  sangat    tinggi     dan 
mempengaruhi   daerah-daerah  yang 
luas; zat-zat berbahaya yang dilepas 
ke dalam udara   atau  air dapat 
menempuh  jarak yang jauh dan 
menyebabkan kontaminasi udara, 
cadangan air tanah, tanaman pangan 
dan ternak yang menyebabkan 
daerah-daerah itu tidak bisa dihuni 
oleh manusia; satwa liar musnah, dan 
sistem-sistem ekologi terganggu. 
Bencana-bencana skala besar dapat 
mengancam stabilitas ekologi global. 
Parameter kedahsyatan. Kuantitas 
zat berbahaya yang dilepas; 
temperatur api; tingkat kerusakan 
ledakan; area kontaminasi udara, 
laut, air tanah; intensitas 
kontaminasi lokal (bagian-bagian per 
juta, Bekuarel/ liter untuk radio- 
aktif). 
Penyebab. Api, gagalnya rancangan 
keamanan pabrik; prosedur operasi 
pabrik yang salah; gagalnya 
komponen-komponen pabrik; dampak 
kecelakaan; pembakaran yang 
disengaja atau sabotase; gempa 
bumi. 

Potensi untuk mengurangi bahaya. 
Standar-standar keamanan yang 
diperbaiki di pabrik dan rancangan 
perlengkapan; antisipasi dari 
kemungkinan bahaya dalam 
rancangan pabrik; gagalnya 
rancangan keamanan dan prosedur- 
prosedur operasi; penyebaran materi 
yang berbahaya; perundang- 
undangan; perencanaan kesiapan. 
Serangan dan peringatan. Cepat 
(menit atau jam) atau tiba-tiba (tanpa 
peringatan); rancangan pabrik 
industri harus menggabungkan 
sistim-sistim peringatan dan 
monitoring untuk bahaya kebakaran, 
gagalnya komponen dan 
meningkatnya  kondisi-kondisi 
berbahaya; lepasnya polutan bisa 
cukup lambat untuk mampu memberi 
peringatan dan evakuasi dari operasi 
pabrik dan publik; letusan-letusan 
dapat diantisipasi dalam beberapa 
kasus. 
Elemen-elemen yang  paling berisiko. 
Pabrik industri atau kendaraan dan 
karyawan beserta krunya; para 
penumpang atau penduduk yang 
berdekatan dengan tempat-tempat 
hunian; bangunan- bangunan yang 
berdekatan; ternak/tanaman 
pangan di sekitar pabrik (sampai 
ratusan kilometer dalam kasus 
pelepasan skala besar dari  
polutan-polutan yang terkandung 
dalam udara dan materi radioaktif); 
cadangan air regional dan hidrologi; 
fauna dan flora. 
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Strategi- strategi  mit igasi  utama. Mengurangi atau menghilangkan bahaya 
dengan sarana yang terdaftar diatas; memperbaiki daya tahan api dengan 
menggunakan materi- materi yang tahan api, membangun penahan- penahan 
api, penyadapan asap; memperbaiki  detektor- detektor dan sistim- sistim 
peringatan; rencana keamanan di lokasi maupun di luar lokasi, lakukan latihan- 
latihan bekerja sama dengan pemadam kebakaran setempat. Memperbaiki  
kapabil itas- kapabil itas dari pertahanan sipil  dan otoritas- otoritas emergensi. 
Membatasi atau mengurangi kapasitas penyimpanan kimia- kimia yang mudah 
terbakar atau berbahaya. 
Partis ipasi masyarakat. Masyarakat dapat berkontribusi pada upaya mitigasi 
melalui bantuan emergensi dan perencanaan evakuasi untuk karyawan pabrik 
dan tempat- tempat hunian terdekat. Dalam hal ini, dapat dimulai dengan 
membuat rencana aksi untuk memonitor t ingkat polusi, untuk memast ikan 
pelaksanaan standar- standar keamanan yang ada, dan untuk memperbaiki  
peraturan terkait keamanan dan keselamatan. 
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F. Kekeringan & Desertifikasi 
 
 

Mekanisme kerusakan. Kekurangan 
air mempengaruhi kesehatan 
tanaman pangan, pohon, ternak, dan 
manusia: tanah menjadi subyek erosi 
dan banjir; pengaruh-pengaruhnya 
bersifat bertahap tetapi jika tidak 
dicek, tanaman pangan dan pohon- 
pohon dan juga ternak akan mati, 
orang-orang kehilangan mata 
pencaharian, dipaksa untuk pindah, 
dan mungkin saja mengalami 
kelaparan jika bantuan tidak 
disediakan: kemudian bangunan- 
bangunan dan infrastruktur 
ditinggalkan dan menjadi rusak dan 
peninggalan-peninggalan budaya 
menjadi hilang. 
Parameter kedahsyatan. Tingkat 
curah hujan, kekurangan curah hujan 
(mm), masa  kekeringan;  tingkat 
hilangnya lapisan tanah bagian atas, 
tingkat zona iklim gurun. 
Penyebab. Kekeringan terutama 
disebabkan oleh fluktuasi-fluktuasi 
berkala jangka pendek dalam tingkat 
curah hujan; mungkin oleh 
perubahan-perubahan iklim jangka 
panjang; desertif ikasi disebabkan 
oleh hilangnya vegetasi dan diikuti 
oleh erosi tanah yang disebabkan 
oleh kombinasi kekeringan, terlalu 
banyaknya lahan penggembalaan dan 
manajemen tanah yang jelek. 

Potensi untuk mengurangi bahaya. 
Kekeringan tidak bisa dikendalikan; 
desertifikasi bisa  dikurangi dengan 
praktek-praktek  menejemen  tanah 
yang diperbaiki, menejemen hutan, 
bendungan-bendungan  rembesan, 
irigasi dan  menejemen  padang 
rumput (pengendalian penggunaan 
lahan dan pola-pola penggembalaan 
hewan). 
Serangan dan Peringatan. Serangan 
yang lambat, bertahun-tahun 
periodenya, banyak peringatan dari 
tingkat curah hujan, sungai, sumur 
dan tingkat-tingkat cadangan air, 
indikator-indikator kesehatan 
manusia dan binatang. Serangan 
kekeringan yang hebat, menyebabkan 
kematian ternak, meningkatnya 
kematian bayi, migrasi. 
Elemen-elemen yang   paling berisiko. 
Tanaman pangan dan hutan; 
kesehatan manusia dan hewan, 
semua aktivitas ekonomi tergantung 
pada suplai air yang terus-menerus; 
keseluruhan tempat- tempat hunian 
manusia jika terjadi kekeringan 
berkepanjangan. 
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Strategi mitigasi utama. Pembagian air; perlindungan atau penggantian tempat 
cadangan air yang rusak dengan menejemen dataran tinggi di mana sungai mengalir, 
konstruksi bendungan-bendungan, pipa-pipa atau terowongan air; perlindungan tanah 
dan pengurangan tingkat erosi dengan menggunakan bendungan-bendungan 
pengontrol, menyeragamkan penanaman, manajemen ternak; pengurangan penebangan 
kayu dengan tungku-tungku bahan bakar yang diperbaiki, pengenalan pertanian dan 
pola-pola tanam yang fleksibel; pengendalian penduduk; program-program pelatihan 
dan pendidikan. 

 
Partisipasi masyarakat. Konstruksi bendungan-bendungan pengontrol, cadangan air, sumur-
sumur, tangki-tangki air, penanaman dan penghutanan; perubahan pola-pola tanam; 
memperkenalkan kebijakan-kebijakan konservasi air; mengubah praktek-praktek 
menejemen peternakan; pembangunan alternatif industri- industri non-pertanian. 
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  T I N D A K A N - T I N D A K A N  
 

MENGURANGI RESIKO 
 

Perlindungan terhadap ancaman-ancaman 
dapat dicapai dengan menghilangkan penyebab- 
penyebab dari ancaman itu (mengurangi 
bahaya) atau dengan mengurangi pengaruh- 
pengaruh dari ancaman jika ancaman itu muncul 
(mengurangi kerentanan dari elemen-elemen 
yang beresiko). Untuk sebagian besar bencana 
alam, tidak mungkin untuk mencegah terjadinya 
proses geologi atau proses meteorologi: gunung 
meletus, terjadinya gempa bumi, siklun dan 
amukan badai angin. 

Fokus kebijakan-kebijakan mitigasi terhadap bahaya-bahaya ini terutama sekali pada 
pengurangan kerentanan elemen-elemen yang mungkin terpengaruh. Beberapa bahaya 
alam dapat dikurangi dalam keadaan-keadaan tertentu, sebagai contoh, konstruksi 
tanggul-tanggul di sepanjang tepian-tepian sungai-sungai tertentu mengurangi 
kemungkinan sungai-sungai itu membanjiri daerah-daerah di sekitarnya, dan konstruksi ini 
bisa juga mencegah tanah longsor dan runtuhan batu dari perkembangan lebih lanjut 
dengan menstabilkan tekanan-tekanan tanah, membangun tembok-tembok penahan dan 
memperbaiki drainase lereng-lereng. 
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Unsur-unsur perusak dari beberapa bahaya-bahaya alam dapat ditampung dengan 
pekerjaan-pekerjaan teknik sipil atau pembelokkan dari elemen-elemen penting dalam 
kanal-kanal dan penggalian-penggalian. Dalam beberapa kasus penanaman pohon bisa 
menjadi cara yang efektif baik untuk mengurangi potensi bahaya banjir dan lumpur longsor 
atau untuk memperlambat proses desertifikasi. Potensi untuk mengurangi tingkat bahaya 
diberikan dalam setiap profil bencana. 

Jelas, mencegah terjadinya kecelakaan-kecelakaan industri di tempat pertama adalah 
metode terbaik dari mitigasi bencana-bencana industri dimasa mendatang. Kebakaran, 
tumpahnya bahan kimia, kecelakaan-kecelakaan teknologi dan transportasi semuanya 
adalah bahaya-bahaya yang sebenarnya dapat dicegah. Untuk resiko bencana-bencana 
karena ulah manusia, fokus mitigasi bencana adalah dalam mengurangi atau mencegah 
bahaya-bahaya agar tidak muncul. Sistim keamanan adalah satu bagian penting dari 
pengurangan resiko-resiko dari bahaya- bahaya industri. Satu bentuk kumpulan ilmu 
pengetahuan yang semakin berkembang tentang pengalaman industri-industri yang sudah 
lama mapan dapat diterapkan terhadap daerah-daerah industri yang masih baru. 
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P E L A T I H A N 
 
 

MITIGASI BERBASIS 
MASYARAKAT 

SUATU PENDEKATAN ALTERNATIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sudah diperdebatkan bahwa pemerintah-pemerintah dan badan-badan pembangu- 
nan yang besar cenderung menggunakan satu pendekatan dari atas ke bawah (top down 
approach) dalam perencanaan mitigasi bencana di mana kelompok sasaran diberi solusi- 
solusi yang dirancang untuk mereka oleh para perencana dan bukannya dipilih oleh 
mereka sendiri. Pendekatan-pendekatan atas ke bawah seperti itu cenderung 
menekankan tindakan-tindakan mitigasi fisik dibandingkan perubahan-perubahan sosial 
untuk membangun sumber-sumber daya dari kelompok-kelompok yang rentan. Mereka 
jarang mencapai tujuan-tujuan mereka karena mereka bertindak atas gejala-gejala dan 
bukan atas penyebab-penyebabnya, dan gagal merespon kebutuhan-kebutuhan riil dan 
tuntutan dari masyarakat. Akhirnya, mereka merusak kemampuan masyarakat itu sendiri 
untuk dapat melindungi diri mereka sendiri. 

Satu pendekatan alternatif adalah mengembangkan kebijakan-kebijakan mitigasi 
lewat konsultasi dengan kelompok-kelompok masyarakat setempat dengan 
menggunakan teknik-teknik dan tindakan-tindakan di mana mereka dapat 
mengorganisir diri mereka sendiri dan mampu mandiri dengan bantuan teknis terbatas 
dari luar. Program-program mitigasi berbasis masyarakat seperti itu dianggap lebih 
mungkin menghasilkan tindakan-tindakan yang merespon kebutuhan riil penduduk, dan 
untuk mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat, kesadarannya akan bahaya- 
bahaya yang mereka hadapi dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri di masa 
mendatang, walaupun secara teknis sarana-sarana mungkin kurang efektif dibandingkan 
dengan program-program mitigasi berskala lebih besar. 
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Pendekatan ini juga cenderung memaksimalkan penggunaan sumber-sumber daya 
lokal, termasuk tenaga kerja, material dan organisasi. Menerapkan kebijakan- kebijakan 
berbasis masyarakat seperti itu tergantung pada beberapa faktor-adanya lembaga-
lembaga dan kelompok-kelompok masyarakat setempat yang aktif dan berkepentingan 
yang dapat menyediakan bantuan dan dukungan teknis pada tingkat yang memadai, 
sebagai contoh, penting untuk suksesnya usaha mitigasi. 

Meskipun demikian, peluang-peluang untuk aksi-aksi mitigasi berbasis masyarakat 
harus selalu diupayakan di dalam mengembangkan satu strategi mitigasi yang 
komprehensif. Mereka tentu saja akan jauh lebih murah dan mungkin lebih berhasil 
dibandingkan dengan program-program alternatif berskala lebih besar. 
1. Tindakan-tindakan konstruksi dan teknik sipil 

Tindakan-tindakan teknik sipil ada dua tipe. Tindakan-tindakan yang menghasilkan 
masing-masing struktur yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahaya-bahaya, dan 
tindakan-tindakan yang menciptakan struktur- struktur yang fungsinya terutama sekali 
untuk perlindungan terhadap bencana-struktur pengendalian banjir, parit-parit, tanggul-
tanggul, bendungan-bendungan rembesan, dsb. 

Dari tipe pertama terutama adalah aksi-aksi terhadap bangunan dan struktur, dan 
kadang-kadang disebut sebagai fasilitas-fasilitas pengerasan terhadap kekuatan-kekuatan 
bahaya. Memperbaiki rancangan dan konstruksi bangunan- bangunan, struktur-struktur 
pertanian, infrastruktur dan fasilitas-fasilitas yang lain dapat dicapai dengan sejumlah 
cara. Standar-standar rancangan, perundang- undangan bangunan dan spesifikasi-
spesifikasi pelaksanaan adalah hal-hal yang penting untuk fasilitas-fasilitas yang dirancang 
oleh para insinyur. Rancangan sipil terhadap berbagai bahaya bisa mencakup rancangan 
getaran, beban menyamping, tambahan beban, beban angin, dampak, kadar mudah 
tidaknya barang tersebut terbakar, daya tahan terhadap banjir dan faktor-faktor 
keselamatan yang lain. Perundang-undangan bangunan adalah baris pertahanan paling 
depan yang sangat penting untuk bisa mendapat struktur-struktur sipil yang lebih kuat, 
termasuk bangunan-bangunan pribadi yang besar, bangunan-bangunan sektor swasta, 
infrastruktur, jaringan-jaringan transportasi dan fasilitas-fasilitas industri. 

Perundang-undangan bangunan berbasis daya tahan bencana tidak akan mungkin 
menghasilkan bangunan-bangunan yang lebih kuat jika para insinyur yang harus 
melaksanakan perundang-undangan itu tidak menerima pentingnya perundang-undangan 
itu dan mengesahkan penggunaannya, memahami perundang-undangan dan kriteria 
rancangan memerlukan undang-undang itu dan jika undang-undang itu tidak secara penuh 
dilaksanakan oleh yang berwenang lewat pengecekan dan hukuman bagi mereka yang 
tidak melaksanaka rancangan tersebut. Suatu undang-undang harus sesuai dengan 
lingkungan yang sudah disiapkan untuk menerima undang-undang itu. 
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Bagian tindakan-tindakan yang 
perlu untuk mencapai tindakan- 
tindakan mitigasi sipil bisa termasuk 
meningkatkan pelatihan bagi para 
insinyur dan para perancang 
bangunan, manual-manual penera- 
ngan untuk mengintepretasi-kan 
persyaratan-persyaratan perundang- 
undangan dan penetapan satu 
administrasi yang efektif untuk 
mengecek kepatuhan pelaksanaan 
undang-undang itu dalam prak- 
teknya: rekrutmen sepuluh insinyur 
perkotaan untuk menegakkan 
undang-undang yang sudah ada bisa 
membawa pengaruh yang lebih baik 
dalam meningkatkan kualitas 
konstruksi di satu kota dari pada 
hanya mengusulkan standar-standar 
yang lebih tinggi dalam undang- 
undang bangunan. 

Sejumlah besar bangunan yang 
mungkin terkena dampak dalam satu 
bencana dan bangunan-bangunan 
yang paling rentan terhadap bahaya- 
bahaya tidak dirancang oleh para 
insinyur dan tidak akan terpengaruh 
oleh standar-standar keamanan yang 
ditetapkan di dalam undang-undang 
bangunan. Bangunan yang dimaksud 
adalah rumah-rumah, bengkel- 
bengkel kerja, kamar-kamar 
penyimpanan dan bangunan- 
bangunan pertanian yang dibangun 
oleh pemiliknya sendiri atau oleh ahli 
bangunan atau kontraktor-kontraktor 
bangunan dengan pola mereka 
sendiri. Di banyak negara bangunan- 
bangunan non-teknik sipil merupakan 
persentase besar dari jumlah 
keseluruhan bangunan. 

Tindakan-tindakan teknik sipil yang 
diperlukan untuk memperbaiki daya 
tahan bencana dari struktur- 
struktur non-teknik sipil mencakup 
pendidikan para pembangun dalam 
teknik-teknik konstruksi praktis. Daya 
tahan rumah-rumah terhadap angin- 
angin puyuh pada akhirnya 
tergantung pada seberapa baik 
lembaran-lembaran atap dipaku, dan 
kualitas sambungan-sambungan 
dalam kerangka bangunan dan 
pondasinya ke dalam tanah. 

Teknik-teknik pelatihan untuk 
mengajar para pembangun hal-hal 
yang praktis dari konstruksi yang 
tahan bencana sekarang ini sudah 
dipahami dengan baik dan 
membentuk bagian dari menu aksi- 
aksi mitigasi bagi manajer bencana. 
Perlu membujuk para pemilik dan 
warga untuk membangun yang lebih 
aman, bangunan-bangunan yang 
lebih tahan terhadap bencana dan 
untuk membayar biaya tambahan 
yang timbul untuk membuat 
pelatihan tukang bangunan menjadi 
efektif. 

Kontraktor bangunan bisa 
memainkan satu peran dalam 
membujuk kliennya untuk 
membangun dengan spesifikasi- 
spesifikasi yang lebih tinggi, tetapi 
jika hal ini tidak dilaksanakan dengan 
kesadaran publik tentang resiko 
bencana dan perlunya perlindungan, 
kontraktor tidak mungkin 
memperoleh banyak pelanggan. 
Sistim-sistim hibah, pinjaman- 
pinjaman istimewa dan penyediaan 
materi bangunan juga sudah diguna- 
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kan sebagai insentif untuk membantu 
memperbaiki daya tahan bahaya bagi 
bangunan-bangunan non-teknik sipil. 
Legalisasi kepemilikan lahan dan 
pemberian hak-hak perlindungan bagi para 
penyewa juga mendorong orang untuk 
memperbaiki bangunan mengingat 
keamanan akan sewa tanah dan masa 
depan mereka sendiri. 

Selain bangunan-bangunan baru, 
bangunan yang ada juga perlu 
diperkeras terhadap dampak-dampak 
bahaya masa mendatang. Kerentanan dari 
bangunan-bangunan yang ada dapat 
dikurangi sampai pada tingkat tertentu 
dengan peraturan reguler, biaya 
menambah kekuatan terhadap satu 
bangunan yang sudah ada cenderung 
lebih mahal (dan meng- ganggu) 
dibanding membuat ran- cangan 
bangunan yang baru lebih kuat. 

Dengan demikian memperkuat 
tidak mungkin menjadi pilihan 
ekonomis bagi sebagian besar 
bangunan; untuk rata-rata bangunan, 
dengan masa hidup yang hanya 
sebentar saja (10-50 tahun), akan lebih 
baik mengambil pandangan jangka 
panjang memperbaiki bangunan, 
menghancurkan bangu- nan-bangunan 
itu dan membangun yang baru di lokasi 
itu yang sesuai dengan persyaratan-
persyaratan keamanan undang-undang 
bangunan. Untuk struktur-struktur 
khusus, fasilitas-fasilitas kritis atau 
bangunan-bangunan historis dengan 
masa hidup yang diharapkan jauh lebih 
lama, 

teknik-teknik penguatan retrofit 
sekarang sudah mantap dan sebagian 
besar keahlian itu telah dikem- bangkan 
dalam bidang ini, meskipun hal ini 
biasanya terlalu mahal untuk bisa 
memberi manfaat di dalam proyek-
proyek pembangunan. 

Teknik sipil dari pengendalian 
banjir skala besar dan pembuatan 
cadangan air adalah hal yang 
kompleks, berlarut-larut dan 
membutuhkan banyak modal; dan 
konstruksi-konstruksinya sering kali 
mempunyai konsekuensi-konsekuensi 
yang merugikan bagi mereka yang 
ditargetkan untuk dil indungi. Sebagai  
contoh sebagian orang mungkin 
dipaksa meninggalkan lahan mereka, 
pola-pola penggunaan tanah mungkin 
berubah dan pengaruh-pengaruh 
yang merugikan bisa saja terasa. 
Pengalaman menunjukkan bahwa 
tindakan-tindakan pengendalian 
banjir skala kecil yang dapat dikelola 
oleh organisasi-organisasi berbasis 
masya-rakat dapat efektif dalam 
mitigasi resiko sementara secara 
bersamaan mencapai tujuan-tujuan 
pembangunan yang lain. 

Mereka cenderung menggunakan 
material lokal, tenaga kerja dan 
sumber-sumber daya manajemen 
untuk bertumpu pada pengetahuan 
mitigasi tradisional dan bukan 
menggantikannya, dan untuk 
memperkuat kemandirian masyarakat 
itu sendiri dari pada menghancur- 
kannya. Tindakan-tindakan seperti 
itu bisa memainkan peran yang 
penting terhadap mitigasi bencana di 
dalam pertanian terpadu 
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2. Tindakan Perencanaan Fisik 
Banyak bahaya bersifat lokal 

dengan kemungkinan pengaruhnya 
yang terbatas pada daerah-daerah 
tertentu yang sudah diketahui: 
Banjir-banjir mempengaruhi dataran 
banjir, tanah longsor mempengaruhi 
lereng-lereng terjal yang lembek 
tanahnya, dll. Pengaruh-pengaruh itu 
dapat banyak dikurangi jika 
memungkinkan untuk menghindarkan 
penggunaan daerah-daerah bahaya 
untuk tempat-tempat hunian atau 
sebagai lokasi-lokasi struktur- 
struktur yang penting. 

Kebanyakan rencana induk untuk 
perkotaan yang melibatkan zona 
penggunaan lahan mungkin sudah 
mencoba untuk memisahkan 
aktivitas-aktivitas industri yang 
berbahaya dari pusat-pusat populasi 
yang besar. Perencanaan perkotaan 
perlu memadukan kesadaran akan 
bahaya-bahaya alam dan mitigasi 
resiko bencana ke dalam proses- 
proses normal dari perencanaan 
pembangunan dari satu kota. Lokasi 
fasilitas-fasilitas sektor umum lebih 
mudah untuk dikendalikan dibanding 
dengan lokasi sektor swasta atau 
penggunaan lahan. Penempatan yang 
hati-hati dari fasilitas-fasilitas sektor 
umum dapat dengan sendirinya 
memainkan satu peran yang penting 
dalam mengurangi kerentanan dari 
tempat hunian-sekolah-sekolah, ru- 
mah sakit-rumah sakit, fasilitas- 
fasilitas emergensi dan elemen- 
elemen infrastruktur besar seperti 
stasiun-stasiun pemompaan air, 

pengubah-pengubah tenaga listrik dan 
pertukaran informasi lewat telepon 
mewakili satu bagian penting dari 
berfungsinya satu kota. 

Satu prinsip yang penting adalah 
dekonsentrasi dari elemen-elemen 
yang beresiko: pelayanan-pelayanan 
yang diberikan oleh satu fasilitas 
pusat selalu lebih berresiko 
dibanding dengan pelayanan yang 
diberikan oleh fasilitas-fasilitas yang 
lebih kecil. Runtuhnya stasiun 
telepon pusat pada gempa bumi 
Mexico City pada tahun 1985 
memutuskan jalur komunikasi di kota 
itu secara total. Dalam pemba- 
ngunannya kembali, stasiun telepon 
pusat digantikan dengan sejumlah 
sistim telepon yang kurang rentan. 
Prinsip yang sama berlaku secara 
sama terhadap rumah sakit-rumah 
sakit dan sekolah-sekolah, sebagai 
contoh seperti yang terjadi dengan 
stasiun-stasiun tenaga listrik dan 
pabrik-pabrik perawatan air. 

Prinsip dekonsentrasi juga ber- 
laku untuk kepadatan penduduk di 
kota besar: satu konsentrasi orang 
yang semakin padat akan selalu 
mempunyai potensi yang lebih besar 
terkena bencana dibandingkan 
apabila penduduk itu semakin 
tersebar. Dimana kepadatan-kepa- 
datan bangunan dapat diken-dalikan, 
rencana induk perkotaan harus bisa 
merefleksikan distribusi ruang dari 
t ingkat-tingkat bahaya dalam 
zonanya untuk kepadatan-kepadatan 
pembangunan yang diijinkan. 

 
 
 

 

Hal. 25 



 

 

 

Pengendalian tidak langsung 
terhadap kepadatan kadang-kadang 
mungkin dilakukan lewat metode- 
metode yang lebih sederhana seperti 
penggunaan jalan-jalan yang lebar, 
batasan-batasan ketinggian dan tata 
letak jalan yang membatasi ukuran 
tempat-tempat yang tersedia untuk 
pembangunan. Penciptaan lahan- 
lahan untuk taman mengurangi 
kepadatan perkotaan, dan juga 
memberikan ruangan di kota, 
tumbuh-tumbuhan, memungkinkan 
drainase untuk bisa mengurangi 
resiko banjir, menyediakan daerah- 
daerah penampungan untuk 
penduduk pada saat terjadi 
kebakaran di kota dan bisa 
memberikan ruangan untuk fasilitas- 
fasilitas emergensi pada saat terjadi 
satu bencana. 

Pada tingkat regional, konsent- 
rasi pertumbuhan penduduk dan 
pembangunan industri di satu kota 
yang tersentralisir biasanya kurang 
diminati dibanding dengan pola 
desentralisir dari kota-kota sekunder, 
pusat-pusat satelit dan penyebaran 
pembangunan ke satu daerah yang 
lebih luas. Rancangan jaringan jalan, 
jaringan pelayanan pipa, dan kabel- 
kabel juga perlu perencanaan yang 
hati-hati untuk mengurangi resiko 
kegagalan. Jalur suplai yang panjang 
akan berresiko jika jalur tersebut 
terpotong dititik manapun. Jaringan- 
jaringan yang saling menghubungkan 
dan memberikan lebih dari satu jalur 
menuju ke titik manapun lebih sedikit 
kerentanannya terhadap kegagalan- 
kegagalan lokal asalkan bagian- 

bagian masing-masing dapat diisolasi 
jika perlu. Akses kendaraan menuju 
titik khusus kecil kemungkinannya 
untuk terpotong oleh penutupan 
jalan di dalam sistim jalan melingkar 
dibanding dengan sistim jalan jari- 
jari l ingkaran. 

Para perencana kota juga bisa 
mengurangi resiko-resiko dengan 
mengubah penggunaan bangunan yang 
rentan yang sedang digunakan untuk 
tujuan penting. Satu sekolah yang 
berada pada bangunan yang lemah 
dapat dipindahkan ke bangunan yang 
lebih kuat dan bangunan yang lemah 
tersebut digunakan untuk fungsi yang 
kurang penting, seperti gudang. Lokasi 
fasilitas-fasilitas sektor umum lebih 
mudah dikendalikan dibanding dengan 
fasilitas-fasilitas pada sektor swasta. 

Di banyak kota yang berkembang 
dengan cepat, penggendalian peng- 
gunaan lahan sektor swasta lewat 
perencanaan induk dan ijin-ijin 
pembangunan hampir tidak mungkin. 
Sering kali penggunaan lahan sektor 
swasta, sektor-sektor informal dan 
kota-kota kumuh yang merupakan 
resiko-resiko bencana yang paling 
tinggi. Dataran-dataran banjir dan 
lereng-lereng yang curam sering kali 
merupakan lahan-lahan marjinal yang 
tersedia bagi masyarakat berpeng- 
hasilan rendah dan merupakan 
kelompok-kelompok sosial yang 
paling rentan. Tekanan-tekanan 
ekonomi yang mendorong kelompok- 
kelompok ini, pertama ke kota untuk 
mencari kerja dan peluang-peluang, 
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dan kedua ke lahan-lahan marjinal untuk bisa hidup, perlu dipahami secara penuh dalam 
konteks untuk mengurangi resiko mereka. 

Larangan atau tindakan-tindakan untuk mengeluarkan para penghuni dari daerah-
daerah berbahaya kemungkinan tidak berhasil untuk jangka panjang jika latar belakang 
masalah itu tidak pernah disentuh sama sekali. Beberapa tindakan tidak langsung mungkin 
saja bisa efektif, seperti menyediakan lahan yang lebih aman, atau membuat lokasi 
alternatif yang lebih menarik. Hal ini bisa dilakukan lewat penyediaan sumber-sumber 
pendapatan yang lebih baik, akses terhadap transportasi umum dan penyediaan 
pelayanan yang lebih baik. Menghambat pembangunan lebih jauh di daerah-daerah yang 
tidak dihuni dengan menyatakan daerah-daerah tersebut secara jelas sebagai zona-zona 
bahaya, menolak memberikan pelayanan, mengurangi akses dan membatasi tersedianya 
bahan- bahan bangunan mungkin juga bisa efektif. Akhirnya, bagaimanapun juga, hanya 
jika komunitas setempat mengetahui tingkat bahaya yang sebenarnya dan menerima 
bahwa risiko itu lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya bagi mereka dengan 
bertempat tinggal di daerah-daerah itu sehingga mereka akan menempatkan diri 
mereka sendiri di tempat lain atau melindungi diri mereka sendiri dengan cara-cara 
lain. 
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3. Tindakan Ekonomi 
Pembangunan ekonomi yang adil 

adalah kunci untuk mitigasi bencana. 
Suatu ekonomi yang kuat di mana 
keuntungan dibagi keseluruh 
masyarakat adalah perlindungan 
yang paling baik terhadap bencana di 
masa mendatang. Ekonomi yang kuat 
berarti lebih banyak uang dibe- 
lanjakan untuk bangunan-bangunan 
yang lebih kuat dan persediaan- 
persediaan finansial yang lebih besar 
untuk mengatasi kerugian-kerugian di 
masa mendatang. Tindakan-tindakan 
mitigasi yang membantu masyarakat 
mengurangi kerugian-kerugian eko- 
nomi di masa mendatang, membantu 
para anggota menahan kerugian- 
kerugian dan memperbaiki kemam- 
puan mereka untuk pulih kembali 
setelah mengalami kerugian dan tin- 
dakan-tindakan yang memungkinkan 
masyarakat mampu mengupayakan 
tingkat-tingkat keselamatan yang 
lebih tinggi merupakan elemen- 
elemen yang penting dari satu 
program mitigasi menyeluruh. 

Tak dapat dielakan lagi mereka 
yang secara proposional mempunyai 
paling sedikit, akan kehilangan yang 
paling banyak dalam satu bencana. 
Anggota-anggota yang paling lemah 
dari sisi ekonomi hanya mempunyai 
cadangan ekonomi yang sedikit saja. 
Jika mereka kehilangan rumah atau 
ternak, mereka tidak mempunyai 
sarana untuk bisa pulih kembali. 
Mereka tidak mungkin mempunyai 
asuransi atau akses untuk 
mendapatkan kredit dan dapat 
dengan cepat jatuh miskin. 

Kekeringan skala besar atau bahaya- 
bahaya banjir di daerah-daerah 
pedesaan dapat mengakibatkan 
percepatan urbanisasi di daerah itu dan 
mungkin meningkatkan resiko- resiko 
ketika keluarga-keluarga dengan sumber 
penghidupannya yang hancur itu 
bermigrasi ke kota-kota untuk mencari 
peluang-peluang yang lebih baik. 
Kerusakan industri- industri dan 
kehilangan pekerjaan dan penghasilan 
bisa menjadikan proses pemulihan di 
daerah itu menjadi satu proses yang 
panjang dan lambat atau menjadikan 
semakin rentan terhadap bencana di 
masa mendatang. 

Rencana-rencana pembangunan 
kembali sering membengkakkan 
pinjaman-pinjaman yang semakin 
banyak untuk para korban guna 
membantu pemulihan mereka. Akan 
tetapi satu keluarga tanpa penghasilan 
hanya mempunyai prospek yang kecil 
saja untuk bisa melakukan 
pembayaran dan oleh karena itu tidak 
dapat memetik keuntungan. 
Pembangunan ekonomi mungkin 
menjadi tujuan utama dari perencana 
regional manapun atau agen 
pemerintah nasional, tidak perduli 
tujuan-tujuan mitigasi bencana 
apapun. Proses pem- bangunan 
ekonomi bersifat kompleks dan di luar 
fokus langsung dari pelatihan ini, akan 
tetapi, mitigasi bencana harus dilihat 
sebagai satu bagian dari proses 
pembangunan ekonomi. 
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Beberapa aspek perencanaan 

ekonomi secara langsung relevan 
dengan pengurangan risiko bencana. 
Diversifikasi aktivitas ekonomi 
adalah sama pentingnya seperti 
prinsip ekonomi tentang diversifikasi 
dalam perencanaan fisik. Suatu 
ekonomi industri tunggal (atau 
ekonomi tanaman tunggal) selalu 
lebih rentan dibandingkan dengan 
suatu ekonomi yang terdir i dari 
banyak aktivitas yang berbeda. 
Hubungan-hubungan antara sektor-
sektor yang berbeda dari suatu 
ekonomi seperti transportasi barang-
barang, al iran informasi, pasar 
tenaga kerja- mungkin lebih rentan 
terhadap gangguan dari suatu 
bencana dibanding infrastruktur fisik 
yaitu sarana produksi. 

Turisme sebagai suatu sektor 
ekonomi sangat rentan terhadap 
bencana, atau bahkan hanya rumor 
dari suatu potensi bencana. 
Ketergantungan industri  dan ekonomi 
pada infrastruktur jalan-jalan, 
jar ingan-jaringan trans-portasi, 
tenaga listrik, pelayanan-pelayanan 
telepon, dsb, berarti bahwa prioritas 
tinggi harus ditempatkan untuk 
melindungi fasi l itas-fasi l itas ini: 
konsekuensi kerugian-kerugiannya 
dari kegagalan fasi l itas-fasi l itas ini 
adalah mahal untuk keseluruhan 
masyarakat. Insenti f- insenti f ekonomi 
dan penalti-penalti  merupakan satu 
bagian penting dari kekuasaan pihak 
yang berwenang. Bantuan, pinjaman, 
pajak, kelonggaran pajak dan denda- 
denda dapat digunakan untuk 
mempengaruhi  keputusan-keputusan 
yang dibuat oleh warga itu guna 
mengurangi resiko-resiko yang 
terkait dengan bencana. 

Lokasi industri biasanya dipe- 
ngaruhi oleh insentif-insentif 
pemerintah yang dapat digunakan 
untuk menarik industri ke tempat- 
tempat yang lebih aman atau untuk 
bertindak sebagai fokus dan 
pinjaman-pinjaman dapat ditawarkan 
untuk membantu para pemil ik 
memperbaiki properti mereka dan 
membuat bangunan-bangunan lebih 
tahan terhadap bencana. 

Di negara-negara industri, asu- 
ransi adalah salah satu alat 
perlindungan ekonomi utama. Jika 
resiko kerugian ekonomi menyebar 
luas terhadap sejumlah pembayar 
premi, kerugian itu secara aman 
tersebar. Asuransi komersial adalah 
mahal dan kelangsungan hidupnya 
ditentukan oleh kalkulasi resiko yang 
akurat. Dengan hanya sejumlah kecil 
pembayar premi, premi tetap saja 
tinggi dan tidak menarik bagi calon 
pemegang polis. Semakin tersebar 
luas pemegang polis, semakin rendah 
preminya dan semakin meluas 
kemungkinan asuransi itu digunakan. 

Dorongan orang untuk melindungi 
diri mereka sendiri lewat asuransi 
menjamin bahwa satu tingkat 
perlindungan bisa terbentuk. Skema 
asuransi wajib belum berhasil dan 
pemerintah-pemerintah nasional 
jarang mempunyai sumber daya 
finansial untuk diberikan kepada 
garansi-garansi  asuransi  bencana, 
meskipun banyak negara mengu- 
mpulkan dana rekonstruksi  bencana 
lewat perpajakan umum. 
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4. Tindakan-tindakan Masyarakat 
Mitigasi   bencana   hanya  akan 

berhasil  jika   ada   satu konsensus 
bahwa   hal      tersebut   memang 
dikehendaki, masuk akal dan dapat 
diupayakan.    Di   banyak    tempat, 
bahaya-bahaya     individual     yang 
mengancam tidak pernah diketahui, 
langkah-langkah yang dapat diambil 
untuk  melindungi    mereka   tidak 
diketahui   dan    tuntutan    dari 
masyarakat    agar     diri     mereka 
dilindungi  tidak  kunjung   datang. 
Perencanaan     mitigasi   harus 
bertujuan  untuk   mengembangkan 
kultur keamanan bencana di mana 
orang-orang sadar secara penuh akan 
bahaya-bahaya yang mereka hadapi, 
melindungi diri mereka sendiri sejauh 
yang mereka dapat lakukan dan 
secara penuh mendukung upaya- 
upaya yang dibuat demi perlindungan 
bagi mereka. Kesadaran umum dapat 
ditingkatkan dalam sejumlah cara, 
dari jangka pendek, kampanye- 
kampanye profil tinggi dengan 
menggunakan siaran- siaran, literatur 
dan poster-poster, sampai ke jangka 
yang lebih panjang, kampanye- 
kampanye profil rendah yang 
dilaksanakan lewat pendidikan 
umum. Pendidikan harus berusaha 
mengakrabkan dan tidak membuat 
sensasi tentang bencana. Setiap 
orang yang hidup di daerah rawan 
bahaya harus memahami bahaya- 
bahaya sebagai satu kenyataan 
hidup. Informasi mengenai bahaya- 
bahaya harus menjadi bagian dari 
kurikulum baku bagi anak-anak di 
sekolah dan bagian dari sumber- 
sumber informasi harian, 

pada kesempatan tertentu dise- 
butkan dalam bentuk cerita-cerita, 
opera-opera sabun TV, surat kabar 
dan media umum lainnya. Tujuannya 
adalah untuk mengembangkan 
pengakuan harian akan keamanan 
bahaya dimana orang-orang 
mengambil tindakan secara sadar, 
dan tindakan pencegahan lewat 
menyadari, akan tetapi tidak takut, 
akan kemungkinan munculnya 
bahaya. Pemahaman mereka harus 
mencakup sadar akan apa yang harus 
dilakukan pada saat, dan dengan satu 
pengertian bahwa pilihan atas rumah 
mereka, penempatan dari rak buku 
atau kompor dan kualitas konstruksi 
dari tembok kebun di sekitar arena 
anak-anak mereka semua bisa 
mempengaruhi keselamatan mereka 
sendiri. 

Kesadaran dari resiko secara lo- 
kal dibantu oleh mereka yang 
memberi peringatan akan kejadian- 
kejadian masa lalu: satu tiang yang 
didirikan dengan diberi tanda untuk 
menunjukkan tanda ketinggian air 
dari banjir-banjir di masa lalu; 
reruntuhan dari satu bangunan yang 
dilindungi sebagai satu monumen 
untuk suatu gempa bumi di masa lalu. 
Penting juga untuk tidak membuat 
sensasi akan bahaya-bahaya. 
Sebagian besar kemunculan bahaya 
tidaklah membawa bencana. 
Melaporkan hanya bahaya-bahaya 
besar saja menyebabkan ketakutan 
dan fatalisme: Jika satu gempa bumi 
memporak porandakan satu kota, di 
mana saya menaruh rak buku saya, 
tidak akan ada bedanya. 

 
 

Hal. 30 



 

 

 

Perlakuan dari bahaya-bahaya fiksi di media harus dimaksudkan untuk 
menunjukkan bagaimana satu rumah tangga mengatasi atau tidak mengatasi 
munculnya bahaya yang merusak, bukan penghancuran dari keluarga opera sabun 
lewat bencana alam. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan mitigasi 
mungkin melibatkan konsultasi-konsultasi dan rapat-rapat umum, keingin tahuan 
masyarakat dan diskusi secara penuh untuk mencapai keputusan seperti dalam 
forum politik yang normal. Kesadaran lebih jauh bisa dikembangkan lewat latihan- 
latihan, praktek emergensi dan peringatan untuk mengenang kejadian di masa lalu. 
Di rumah sakit, sekolah-sekolah dan bangunan-bangunan besar sering kali biasa 
untuk melakukan praktek-praktek evakuasi untuk melatih apa yang harus dilakukan 
oleh para penghuni pada saat terjadi kebakaran, gempa bumi atau bahaya lain. Di 
sekolah-sekolah anak-anak boleh mempraktekan latihan-latihan gempa bumi 
dengan bersembunyi di bawah meja. Hal ini bisa memperkuat kesadaran dan 
mengembangkan respon-respon kebiasaan. 

Di beberapa negara, peringatan dari satu bencana besar dikenang sebagai Hari 
Kesadaran Bencana-tanggal 1 September di Jepang, 20 September di Meksiko, dan 
bulan April di Kalifornia, Amerika Serikat. Pada hari seperti ini, latihan-latihan 
diperagakan, upacara-upacara dan aktivitas-aktivitas diselenggarakan untuk 
mempromosikan mitigasi bencana. Majel is Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dalam 
adopsinya dari Dekade Internasional untuk Pengurangan Bencana Alam (Resolusi 
44/236,22 Desember 1989) yang ditetapkan pada hari Rabu kedua bulan Oktober 
sebagai satu Hari Internasional untuk Pengurangan Bencana Alam yang bisa menjadi 
satu kesempatan untuk banyak negara lain untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas 
kesadaran bencana. 
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