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BAB 2  

PENGETAHUAN KEBENCANAAN DAN SIKAP 

KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT 

 

2.1 Variabel Pengetahuan Kebencanaan 

Pada umumnya, pengetahuan kebencanaan merupakan sebuah kemampuan dalam 

memperoleh pemahaman terhadap suatu peristiwa atau serangkaian peristiwa 

bencana yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat pada suatu daerah. Penjelasan rincinya adalah sebagai berikut: 

 

2.1.1 Kajian Aspek Pengetahuan 

Bagian ini mencakup penjelasan terkait definisi, jenis, serta tingkatan pengetahuan 

secara umum yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.1.1.1 Definisi Aspek Pengetahuan 

Menurut Keraf (2001), pengetahuan merupakan sebuah hasil gagasan, konsep, atau 

pemahaman manusia yang membentuk suatu pola tindakan atau perilaku. Selain itu, 

menurut S. Notoadmodjo (2007), pengetahuan merupakan hasil tahu manusia dan 

hal ini umumnya terjadi setelah dilakukan penginderaan terhadap suatu objek, baik 

melalui pancaindra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, maupun raba, yang 

sangat penting dalam melandasi pembentukan suatu tindakan seseorang.  

 

Menurut Pudjawidjana (1983), pengetahuan menghasilkan reaksi seseorang karena 

menerima segala bentuk rangsangan dalam melakukan penginderaan terhadap suatu 

objek. Berdasarkan ketiga definisi umum pengetahuan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa secara umum, pengetahuan merupakan suatu informasi yang telah diproses 

dan diorganisasi untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, serta pengalaman 

yang terakumulasi, sehingga dapat diterapkan ke dalam suatu proses pemecahan isu 

dalam permasalahan yang dihadapi. 



12 

 

12   Institut Teknologi Nasional 

 

 

2.1.1.2 Jenis Pengetahuan 

Menurut S. Soemargono (1983), pengetahuan dapat diperoleh serta dikelompokkan 

ke dalam 2 (dua) jenis, yakni pengetahuan ilmiah dan pengetahuan nonilmiah: 

 Pengetahuan ilmiah merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui pendekatan 

secara ilmiah dan telah memenuhi standar tertentu, sehingga dapat diukur secara 

konsisten, misalnya penelitian; 

 Pengetahuan nonilmiah merupakan pengetahuan yang tidak diperoleh melalui 

pendekatan secara ilmiah karena terdapat pada kehidupan sehari-hari yang lebih 

sederhana, misalnya pengalaman pribadi. 

 

2.1.1.3 Tingkatan Pengetahuan 

Menurut S. Notoadmodjo (2007), aspek pengetahuan ini dapat diklasifikasikan ke 

dalam 6 (enam) tingkatan berdasarkan jenisnya, diantaranya tahu, paham, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi: 

 Tahu (know) merupakan suatu kemampuan yang hanya dapat sekadar mengingat 

dan menyebutkan objek yang pernah diketahui secara benar; 

 Paham (comprehension) merupakan suatu kemampuan untuk dapat menjelaskan 

dan menginterpretasikan suatu objek yang diketahui secara benar; 

 Aplikasi (application) merupakan suatu kemampuan untuk dapat menggunakan 

atau menerapkan suatu materi pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya 

pada situasi atau kondisi yang sebenarnya; 

 Analisis (analysis) merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau 

suatu objek ke dalam komponen-komponen yang masih terkait satu dengan yang 

lain; 

 Sintesis (synthesis) merupakan suatu kemampuan untuk dapat meletakkan atau 

menghubungkan suatu komponen-komponen ke dalam bentuk keseluruhan yang 

baru; 

 Evaluasi (evaluation) merupakan suatu kemampuan untuk dapat menjustifikasi 

atau melakukan penilaian terhadap materi atau suatu objek melalui kriteria yang 

ditetapkan.  
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2.1.2 Kajian Aspek Kebencanaan 

Bagian ini mencakup penjelasan terkait definisi, jenis, penjelasan konsep bencana 

tanah longsor, serta penjelasan konsep pengelolaan bencana yang ideal, yang secara 

umum dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.1.2.1 Definisi Aspek Kebencanaan 

Menurut Parker (1992), bencana merupakan sebuah kejadian yang umumnya terjadi 

disebabkan oleh alam maupun manusia, termasuk di dalamnya merupakan dampak 

dari kesalahan teknologi yang dapat memicu respons dari masyarakat, komunitas, 

atau lingkungan yang bersangkutan. Selain itu, menurut A. Coburn (1994), bencana 

dapat menyebabkan adanya korban jiwa, kerugian harta benda, dan/atau kerusakan 

infrastruktur serta sarana kehidupan dan pelayanan-pelayanan penting pada suatu 

lingkup tertentu.  

 

Menurut H. Haryanto (2001:35), bencana merupakan terjadinya kerusakan pada 

pola-pola kehidupan normal, bersifat merugikan kehidupan manusia, struktur 

sosial, serta memunculkan desakan atau tekanan pada lingkup masyarakat. Bencana 

juga merupakan sebuah gangguan serius terhadap berfungsinya sebuah komunitas 

atau masyarakat karena menyebabkan kerugian yang meluas, sehingga berpotensi 

melebihi kemampuan komunitas masyarakat yang terdampak tersebut untuk dapat 

mengatasi permasalahan yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan keempat definisi umum bencana tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

secara umum, bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam serta mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia, sehingga dapat mengakibatkan timbulnya berbagai dampak 

kerugian, diantaranya timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, kerusakan 

lingkungan, serta dampak psikologis yang bersifat merugikan kelangsungan hidup 

masyarakat (UU 24/2007). 
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2.1.2.2 Jenis Kebencanaan 

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, bencana dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) 

jenis berdasarkan faktor pemicunya, diantaranya bencana alam, bencana nonalam, 

dan bencana sosial: 

 Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan serangkaian peristiwa alam, 

diantaranya bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, 

kekeringan, dan tanah longsor; 

 Bencana nonalam merupakan bencana yang disebabkan serangkaian peristiwa 

nonalam, diantaranya bencana kegagalan teknologi dan wabah epidemik; 

 Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan serangkaian peristiwa dari 

faktor manusia, diantaranya teror atau konflik sosial antarkelompok masyarakat. 

 

Selain itu, menurut L. Bull-Kamanga (2003), bencana dapat dikelompokkan juga 

ke dalam 3 (tiga) jenis berdasarkan besaran dampaknya, diantaranya bencana besar, 

bencana kecil, dan bencana harian: 

 Bencana besar (catastrophe) memiliki karakteristik waktu kejadian yang relatif 

tidak menentu, rentang waktu satu kejadian dengan kejadian selanjutnya relatif 

cukup lama, dan dampak bencana yang ditimbulkan termasuk ke dalam kategori 

besar atau berpotensi menimbulkan korban jiwa meninggal lebih dari 9 orang 

dan/atau korban luka lebih dari 100 orang. 

 Bencana kecil (small disaster) memiliki karakteristik waktu kejadian yang relatif 

dapat diperkirakan karena memiliki siklus kejadian, rentang waktu satu kejadian 

dengan kejadian selanjutnya tidak terlalu lama, berupa musiman atau tahunan, 

dan dampak bencana yang ditimbulkan termasuk ke dalam kategori sedang atau 

berpotensi menimbulkan korban meninggal 3-9 orang dan/atau korban luka lebih 

dari 10 orang. 

 Bencana harian (everyday disaster) memiliki karakteristik waktu kejadian yang 

relatif sering, rentang waktu satu kejadian dengan kejadian selanjutnya berupa 

mingguan bahkan harian, serta dampak bencana yang ditimbulkan termasuk ke 

dalam kategori kecil atau berpotensi menimbulkan korban meninggal 1-2 orang 

dan/atau korban luka 1-9 orang. 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fuziyah (2016), Kecamatan Cililin memang 

sering mengalami bencana tanah longsor. Hal tersebut disebabkan tingginya tingkat 

potensi longsor pada beberapa area di Kecamatan Cililin, yakni dengan tingkatan 

menengah-tinggi. Beberapa lokasi di Kecamatan Cililin didominasi potensi longsor 

dengan tingkat menengah sebesar 33,7% dan biasanya terjadi pada area hutan dan 

kebun. 

 

2.1.2.3 Konsep Kebencanaan Tanah Longsor 

Bencana tanah longsor merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa bencana 

yang dapat mengganggu serta mengancam kehidupan masyarakat pada suatu daerah 

(UU 24/2007) yang disebabkan oleh terganggunya massa batuan, tanah, atau bahan 

rombakan material lainnya, sehingga dapat memicu suatu pergerakan pada bidang 

luncuran yang curam dengan kecepatan dan waktu tempuh tertentu (Sutikno, 1997). 

Bencana tanah longsor berpotensi terjadi apabila terdapat gangguan keseimbangan 

pada material penyusun lereng yang mempengaruhi kondisi morfologi, litologi, dan 

hidrologi pada lereng. Beberapa proses yang memicu gangguan keseimbangan pada 

lereng tersebut, diantaranya: 

 Peningkatan kandungan air di dalam lereng karena proses meresapnya air hujan, 

bocornya air kolam, drainase, atau sawah ke dalam lereng, sehingga akumulasi 

air yang terjadi dapat meregangkan ikatan antarmaterial penyusun lereng; 

 Peningkatan beban di atas lereng karena terdapat pembangunan infrastuktur atau 

bangunan hunian yang melampaui batas daya tampung lereng; 

 Pemotongan kaki lereng secara sembarangan yang menyebabkan hilangnya gaya 

penyangga pada lereng; 

 Pemotongan atau penggalian material penyusun lereng yang dapat mempertajam 

kemiringan lereng; 

 Perusakan hutan, bukit, dan lahan pada lereng dan di sekitarnya; 

 Getaran pada lereng yang dapat menyebabkan adanya perubahan komposisi dari 

material penyusun lereng. 
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Berdasarkan hal tersebut, terdapat tahapan proses terjadinya bencana tanah longsor 

yang dapat terjadi pada beberapa wilayah rawan longsor. Secara umum tahapannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahapan Peresapan Air Hujan 

Pada tahapan ini, tanah mengalami peresapan air hujan. Tinggi atau rendahnya 

intensitas resapan air tergantung tingkat curah hujan dan guna lahan pada daerah 

yang bersangkutan. Setelah itu, masuknya air hujan tersebut akan mempengaruhi 

beban yang ditanggung oleh tanah. Beban tanah ini nantinya akan mencapai titik 

jenuh pada waktu dan ambang batas maksimal tertentu yang dapat ditahan tanah 

atau lereng. 

2. Tahapan Perubahan Tesktur Tanah 

Pada tahapan ini, tanah yang terlalu lama menampung air hujan, lama-kelamaan 

akan mengalami pelapukan dari permukaan sampai ke bagian tanah yang kedap 

air. Hal ini yang nantinya dapat menyebabkan terjadinya pergerakan tanah. 

3. Tahapan Longsoran 

Pada tahapan ini, air hujan yang terus-menerus menerjang tanah akan sampai ke 

bagian tanah yang kedap air, sehingga lapisan tersebut akan menjadi licin. Tanah 

yang licin inilah akan mengalami pergerakan dengan kecepatan tertentu menuju 

ke bawah lereng. 

 

Kemudian, berdasarkan geometri bidang luncurannya, bencana tanah longsor dapat 

dikelompokkan ke dalam 6 (enam) bentuk, diantaranya longsoran translasi, rotasi, 

pergerakan blok, runtuhan batuan, rayapan tanah, dan alihan bahan rombakan: 

 Longsoran translasi bergerak pada bidang gelincir datar;  

 Longsoran rotasi bergerak pada bidang gelincir cekung; 

 Longsoran pergerakan blok bergerak pada bidang gelincir translasi blok batu; 

 Longsoran runtuhan batuan terjadi ketika sejumlah besar material tanah bergerak 

dengan cara jatuh bebas; 

 Longsoran rayapan tanah bergerak lambat pada bidang gelincir tertentu; dan 

 Longsoran aliran bahan rombakan terjadi ketika massa tanah bergerak didorong 

oleh air atau lahar gunung api.  
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Selain itu, berdasarkan kedalamannya, bencana tanah longsor dapat dikelompokkan 

ke dalam 4 (empat) tipe, diantaranya tipe longsoran permukaan, tipe dangkal, tipe 

dalam, dan tipe sangat dalam:  

Tabel 2.1 Tipe dan Kedalaman Longsoran 

Tipe Kedalaman 

Longsoran permukaan <1,5m 

Longsoran dangkal 1,5-5,0m 

Longsoran dalam 5,0-20,0m 

Longsoran sangat dalam >20,0m 
Sumber: Setyawati, 2012 

 

Menurut Setyawati (2012:19), bencana tanah longsor dapat menghancurkan rumah-

rumah, infrastruktur jalan, serta sarana atau prasarana pelayanan lainnya. Bencana 

tanah longsor dapat diidentifikasi melalui beberapa tanda sebagai berikut: 

 Muncul kerutan dan retak taring pada permukaan lereng; 

 Patahnya jaringan perpipaan, miringnya tiang listrik dan vegetasi pohon, bahkan 

retaknya dinding penahan tanah dan tembok bangunan; 

 Hilangnya kelurusan pondasi bangunan; 

 Amblasnya perkerasan jalan dan rusaknya perlengkapan jalan; 

 Tertutupnya sambungan ekspansi pada jembatan atau perkerasan yang kaku. 

 

2.1.2.4 Konsep Pengelolaan Bencana 

Menurut Sekretariat BKNPBPP (2005), dalam konsep pengelolaan bencana harus 

terdapat pergeseran paradigma, dari paradigma pemulihan dan/atau bantuan darurat 

menjadi paradigma pengurangan risiko bencana. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 

2007, terdapat manajemen bencana merupakan suatu proses pengelolaan bencana 

yang bersifat dinamis, kontinu, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-

langkah observasi dan analisis kebencanaan. Manajemen bencana dikelompokkan 

ke dalam 3 (tiga) tahap, diantaranya manajemen risiko bencana, manajemen darurat 

bencana, dan manajemen pemulihan:   
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1. Manajemen Risiko Bencana 

Tahap manajemen risiko bencana merupakan tahap prabencana yang dilakukan 

saat sebelum terjadi bencana, meliputi pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan 

peringatan dini: 

 Pencegahan (prevention) merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya bencana dengan kemungkinan untuk meniadakan bahaya (hazard); 

 Mitigasi (mitigation) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi risiko bencana;  

 Kesiapsiagaan (preparedness) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan 

untuk mengantisipasi dampak bencana melalui bentuk pengorganisasian yang 

terstuktur dan optimal; 

 Peringatan dini (early warning) merupakan upaya pemberian peringatan yang 

dilakukan sesegera mungkin tentang kemungkinan terjadinya bencana. 

 

Selain itu, pada tahapan manajemen risiko bencana ini, terdapat sebuah rencana 

kesiapsiagaan yang ditetapkan untuk menghadapi kondisi darurat bencana, baik 

saat berada di dalam maupaun di luar rumah (bangunan). Hal-hal yang sebaiknya 

diperhatikan adalah sebagai berikut: 

 Mengetahui ancaman bencana yang dapat terjadi di lingkungan sekitar tempat 

tinggal; 

 Mengetahui cara melindungi diri ketika terjadi bencana; 

 Mengenali bagian dari dalam rumah yang dapat dijadikan perlindungan; 

 Menghindari bagian di dalam rumah yang berisiko membahayakan; 

 Menyiapkan perlengkapan kesiapsiagaan bencana yang telah ditentukan; 

 Mencatat nomor penting pihak berwenang atau anggota keluarga lain; 

 Mengetahui jalur evakuasi yang telah disepakati bersama; 

 Mengetahui tempat evakuasi atau titik kumpul yang telah disepakati bersama. 
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2. Manajemen Darurat Bencana 

Tahap manajemen kedaruratan merupakan tahapan yang dilakukan saat terjadi 

bencana, meliputi tanggap darurat dan bantuan darurat: 

 Tanggap darurat (emergency) merupakan serangkaian upaya yang dilakukan 

dengan sesegera mungkin untuk merespons dan menangani dampak kerugian 

yang ditimbulkan pada saat terjadi bencana; 

 Bantuan darurat (relief) merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan 

bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, baik berupa pangan, 

sandang, tempat tinggal sementara, keperluan medis, sanitasi, dan air bersih. 

 

3. Manajemen Pemulihan 

Tahap manajemen pemulihan merupakan tahap pascabencana yang dilakukan 

saat sesudah terjadi bencana, meliputi pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi: 

 Pemulihan (recovery) merupakan serangkaian upaya untuk mengembalikan 

kondisi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya; 

 Rehabilitasi (rehabilitation) merupakan perbaikan dan pemulihan pelayanan 

publik secara menyeluruh sampai memadai, sehingga dapat berfungsi normal 

kembali; 

 Rekonstruksi (reconstruction) merupakan perumusan kebijakan dan rencana 

yang direncanakan dengan baik, konsisten, serta kontinu untuk membangun 

kembali keseluruhan sistem kelembagaan serta aspek sarana dan prasarana di 

tingkat pusat sampai daerah, sehingga kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya 

dapat tumbuh dan berkembang kembali. 

 

2.2 Variabel Sikap Kesiapsiagaan Masyarakat 

Pada umumnya, kesiapsiagaan masyarakat merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilakukan sekelompok individu untuk dapat mengantisipasi dampak bencana secara 

partisipatif melalui bentuk pengorganisasian yang terstuktur komprehensif, dan 

optimal. Penjelasan rincinya adalah sebagai berikut: 
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2.2.1 Kajian Aspek Sikap Kesiapsiagaan 

Bagian ini mencakup penjelasan terkait definisi, konsep, serta tingkatan dari sikap 

kesiapsiagaan yang secara umum yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.2.1.1 Definisi Aspek Sikap Kesiapsiagaan 

Menurut Carter (1991) dalam LIPI-UNESCO/ISDR (2006), sikap kesiapsiagaan ini 

merupakan suatu kegiatan atau tindakan di dalam konsep manajemen bencana yang 

memungkinkan individu, masyarakat, organisasi, bahkan pemerintah memiliki sifat 

proaktif untuk mampu menanggapi suatu situasi sebelum terjadinya bencana. Selain 

itu, menurut Hartono (2010), kesiapsiagaan merupakan suatu rangkaian tindakan 

meminimalisasi akibat-akibat yang merugikan dari suatu bahaya melalui langkah-

langkah pencegahan yang cepat dan tepat guna. 

 

Menurut International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (2017), 

sikap kesiapsiagaan merupakan tindakan yang diambil untuk mempersiapkan diri 

dalam mengurangi atau menghindari dampak bencana. Kemudian, menurut Slepski 

(2005) sikap kesiapsiagaan merupakan suatu tindakan yang mengacu pada kesiapan 

untuk bereaksi secara konstruktif dengan cara meminimalisasi konsekuensi negatif 

dari dampak bencana. Berdasarkan keempat definisi umum kesiapsiagaan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa sikap kesiapsiagaan merupakan sebuah rangkaian aksi 

atau kegiatan yang dilakukan untuk dapat mengantisipasi dampak bencana melalui 

bentuk pengorganisasian yang terstruktur komprehensif, dan optimal. 

 

2.2.1.2 Konsep Sikap Kesiapsiagaan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ningtyas (2015), sikap kesiapsiagaan dapat 

dilakukan masyarakat melalui beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut: 

 Pencatatan data dan informasi kebencanaan yang akurat; 

 Persiapan penanggulangan darurat bencana; 

 Pengorganisasian sistem peringatan dini; 

 Pengorganisasian mekanisme tanggap darurat. 
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Selain itu, berdasarkan panduan tentang sikap kesiapsiagaan bencana tanah longsor 

yang telah disusun dan ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(2018), terdapat beberapa hal yang seharusnya dilakukan masyarakat dalam upaya 

untuk menghadapi bencana tanah longsor, yakni pada saat sebelum, saat terjadi, dan 

saat setelah terjadi bencana tanah longsor. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum Terjadi Bencana Tanah Longsor 

Pada tahapan sebelum terjadi bencana tanah longsor ini, terdapat beberapa sikap 

kesiapsiagaan yang seharusnya dimiliki masyarakat: 

 Melakukan upaya pemetaan daerah tempat tinggal; 

 Melakukan upaya rutin patroli memantau dan mengontrol kondisi lingkungan 

sekitar yang rawan bencana tanah longsor; 

 Memahami tanda-tanda kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor; 

 Memberitahu lingkungan sekitar atau pihak yang berwenang, apabila tanda-

tanda kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor telah terlihat; 

 Melakukan upaya pengungsian ke tempat evakuasi sesegera mungkin, apabila 

tanda-tanda kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor telah terlihat. 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dodon (2013), pada tahapan ini, terdapat 

satu tindakan lain yang juga penting untuk dilakukan, khususnya terkait dengan 

sikap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana tanah longsor, yakni melalui 

tindakan penyiapan perlengkapan kesiapsiagaan bencana (PKB). Perlengkapan 

kesiapsiagaan bencana (PKB) merupakan sebuah alat-alat atau perlengkapan 

kebutuhan dasar yang disiapkan sebelum terjadi bencana dan memiliki tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dasar pada keadaan darurat selama 3×24 jam 

(BNPB, 2018). Berdasarkan Panduan Kesiapsiagaan Bencana (2018), standar 

minimal perlengkapan kesiapsiagaan bencana adalah sebagai berikut: 

 Kebutuhan pangan instan yang tahan lama dan mudah dibawa; 

 Dokumen atau surat-surat penting, misalnya akta lahir, kartu keluarga, ijazah, 

buku tabungan, sertifikat tanah, KTP, SIM, STNK, BPKB, dan lainnya; 

 Perlengkapan P3K, misalnya betadine, kassa perban, plester obat, obat-obatan 

umum, gunting kecil, dan lainnya;  
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 Uang tunai; 

 Alat penerang dan cadangan dayanya; 

 Alat komunikasi dan cadangan dayanya; 

 Perlengkapan lain, misalnya alat mandi, alat makan, selimut, dan lainnya. 

 

2. Saat Terjadi Bencana Tanah Longsor 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dodon (2013), pada tahapan saat terjadi 

bencana tanah longsor, terdapat beberapa sikap kesiapsiagaan yang seharusnya 

dimiliki masyarakat: 

 Bersikap tenang dan tidak panik saat menghadapi bencana tanah longsor; 

 Segera meninggalkan ruangan dan berlindung ke tempat aman; 

 Segera menuju tempat evakuasi; 

 

3. Setelah Terjadi Bencana Tanah Longsor 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Dodon (2013), pada tahapan setelah 

terjadi bencana tanah longsor, terdapat beberapa sikap kesiapsiagaan yang 

seharusnya dimiliki masyarakat: 

 Menjauhi area yang terkena bencana tanah longsor; 

 Memantau informasi terbaru untuk memastikan bahwa kondisi lingkungan di 

sekitar tempat tinggal telah benar-benar aman; 

 Menghubungi dan melapor pihak yang berwenang; 

 Mengikuti arahan pihak berwenang. 

 

2.2.1.3 Tingkatan Sikap Kesiapsiagaan 

Menurut Nugroho (2007), berdasarkan nilai indeks kesiapan secara umum, kriteria 

sikap kesiapsiagaan masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) tingkatan 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Nilai Indeks Kesiapan dan Tingkat Kesiapsiagaan 

Nilai Indeks Kesiapan (%) Tingkat Kesiapsiagaan 

76-100 Sangat Tinggi 

51-75 Tinggi 
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Nilai Indeks Kesiapan (%) Tingkat Kesiapsiagaan 

26-50 Rendah 

0-25 Sangat Rendah 
Sumber: Nugroho, 2007 

 

2.2.2 Kajian Aspek Masyarakat 

Bagian ini mencakup penjelasan terkait definisi dan ciri umum kesiapsiagaan yang 

ideal. Menurut Linton (1968), masyarakat ini merupakan sekelompok manusia yang 

dapat bekerja sama, sehingga dapat menganggap diri sebagai suatu kesatuan sosial 

dengan sebuah batasan tertentu yang saling berinteraksi antarindividu pada sebuah 

kelompok yang jelas dan teratur. Masyarakat juga terbentuk karena setiap individu 

yang terdapat di dalamnya menggunakan perasaan, pikiran, dan hasratnya untuk 

bereaksi dengan lingkungan di sekitarnya ketika menghadapi segala sesuatu. 

 

Kemudian, Rahayu (2008) menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) ciri umum yang 

dapat menjadi sebuah justifikasi bahwa masyarakat telah dianggap siap dan siaga 

dalam menghadapi bencana:  

 Masyarakat memiliki pengetahuan terhadap tindakan yang harus dilakukan saat 

sebelum, saat terjadi, dan saat setelah terjadi bencana; 

 Tingkat risiko bencana yang dialami sudah relatif rendah; 

 Proses pemulihan berjalan cepat; dan 

 Tersedia jaringan serta sarana dan prasarana pelayanan yang dapat dimanfaatkan 

untuk kegiatan pemulihan tersebut. 


