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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia sebagai salah satu negara yang dilalui oleh jalur lintasan gunung berapi (ring of 

fire) memiliki gunung berapi aktif yang mayoritas berkumpul di daerah Sumatera dan Jawa. Dari 

sekian banyak gunung berapi yang masih aktif adalah Gunung Merapi yang terletak di antara dua 

provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari dua provinsi 

tersebut terdapat empat kabupaten yang berbatasan langsung dengan Gunung Merapi yaitu 

Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan Kabupaten Sleman.  

Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Gunung 

Merapi memiliki riwayat meletus yang tinggi. Erupsi dengan tingkat yang cukup tinggi terjadi pada 

tahun 2010. Erupsi Gunung Merapi pada 25 Oktober -  November 2010 termasuk ke dalam erupsi 

paling besar dan cukup lama dibandingkan dengan beberapa erupsi sebelumnya pada 50 tahun 

terakhir. Letusan pada tahun 2010 mengenai empat wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Sleman, 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Kerugian yang diakibatkan 

selama erupsi merapi dapat mencapai Rp. 5 tr iliyun dengan korban lebih dari 250 jiwa, ribuan 

ternak terbakar, lebih dari 3500 rumah tersapu oleh material awan panas dan adanya dampak parah 

akibat hujan pasir - kerikil lebih dari 2.5 juta hektar tanaman perkebunan salak dan pertanian di 

empat kabupaten mengalami kerusakan hingga mengalami gagal panen, dampak kerusakan 

lingkungan dan infratruktur sosial lainnya yang belum bisa didata secara rinci (Sumekto, 2011). 

Kabupaten Magelang merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat resiko tinggi 

sampai rendah. Kabupaten Magelang memiliki tiga kecamatan yang berada di Kawasan Rawan 

Bencana (KRB) II dan III yaitu; Sawangan, Dukun dan Srumbung dengan ancaman berupa lahar 

dingin yang paling parah dibandingkan daerah kabupaten lainnya. Karena letusan dengan intensitas 

tingi tersebut maka pengungsi pada daerah tersebut dievakuasi menuju tempat yang lebih aman. 

Berdasarkan data lokasi evakuasi bencana merapi tahun 2010 Kabupaten Magelang, secara 

keseluruhan terdapat 41 titik pengungsian berupa tempat pengungsian sementara, tempat 

pengungsian akhir, dan barak. Titik pengungsian tersebut digunakan untuk menampung masyarakat 

yang tinggal di daerah bencana merapi dengan kerawanan tinggi.  

Bencana erupsi tahun 2010 merupakan bencana dengan tingkat daya erupsi yang paling 

tinggi selama satu dekade terakhir dimana letusan yang paling besar terjadi pada  15-20 April 1872 

(Kompas.com, 2012). Tingkat bahaya yang tinggi disertai ketidaksiapan masyarakat maupun 

pemerintah dalam menangani bencana pada tahun 2010 berakibat pada lemahnya tingkat evakuasi.  

Tingkat evakuasi yang lemah terjadi akibat kepanikan baik dari pemerintah yang bertugas maupun 
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masyarakat yang terkena dampak bencana. Seperti yang diungkapkan oleh Mei et al (2013) yaitu 

evakuasi pada tahun 2010 sulit dilakukan karena kurangnya persiapan. 

Menurut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Propinsi Jawa Tengah Jarot Nugroho, 

kejadian letusan yang tak terduga pada 26 Oktober 2010 sedikitnya 50 ribu pengungsi memenuhi 

58 titik pengungsian di tiga wilayah di Jawa Tengah, yakni di Kabupaten Klaten, Boyolali dan 

Magelang. Kendala penanganan pengungsi karena sulitnya koordinasi dan ketidaksiapan tiap 

kabupaten dalam penanganan tanggap darurat. Kondisi pengungsi yang selalu bertambah 

menyebabkan sarana dan prasarana untuk pengungsi menjadi terbatas seperti kebutuhan susu bayi, 

masker, selimut, alas tidur, MCK dan penanganan penyakit. Tercatat 37 pengungsi dirawat di dua 

Rumah Sakit akibat infeksi saluran pernafasan akut, diare dan penyakit gatal-gatal (www.dw.com, 

2010). Akibat kurangnya koordinasi terdapat beberapa barak yang tak terdata yang menampung  

ratusan pengungsi di beberapa kantong pengungsian terancam kelaparan karena tidak mendapat 

jatah logistik dari pemerintah atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jateng. 

Selain itu, di pengungsian ini tidak ada dapur umum dan logistik yang tersedia yang merupakan 

jatah dari pemerintah melalui BNPB atau BPBD. Keberadaan mandi cuci kakus (MCK) yang ada 

di barak tersebut tidak seimbang dengan jumlah pengungsi (detik.com, 2010). 

  

        Sumber: detik.com, 2010                     Sumber: www.dw.com, 2010       

Gambar I. 1  

Permasalahan Pengungsi seperti Kebutuhan S anitasi Dan Tempat Evakuasi  

Salah satu bentuk ketidaksiapan pemerintah berimbas pada fungsi prasarana bencana seperti 

pemenuhan tempat evakuasi. Jumlah pengungsi yang melebihi kapasitas juga terjadi pada kegiatan 

evakuasi bencana merapi di Kabupaten Magelang salah satunya terjadi di TEA (Tempat Evakuasi 

Akhir) Tanjung. Dilansir dari Suara Merdeka tahun 2010, Sunardi koordinator TEA Tanjung 

mengatakan bahwa TEA Tanjung dengan satu tempat pengungsian terbesar telah melebihi 

kapasitas yang seharusnya. TEA Tanjung yang hanya memiliki kapasitas maksimal 1000 orang  

ditempati oleh 1500 orang lebih memadati tempat itu. Menurut kapasitas tersebut juga hanya 

memiliki sarana fasilitas MCK  700 orang. Akibatnya para pengungsi dari warga yang tinggal di 

http://www.dw.com/
http://www.dw.com/
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lereng-lereng Merapi itu meluber hingga di jalan-jalan sekitar lokasi tersebut. Dengan begitu 

pengungsi yang terkena dampak bencana erupsi tidak mendapat tempat yang layak. 

Berdasarkan pengalaman mitigasi bencana pada tahun 2010 itulah, BPBD Kabupaten 

Magelang melakukan berbagai upaya untuk mengurangi risiko bencana letusan Gunung Merapi.  

Salah satu bentuk upaya dari Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) dibantu dinas-dinas 

lainnya di Kabupaten Magelang yaitu renovasi TEA. Salah satu produknya yaitu  TEA Tanjung 

sebagai TEA terbesar yang berada di Kec. Muntilan pada tahun 2012. Bantuan tersebut diharapkan 

dapat memenuhi kebutuhan pengungsi maupun masyarakat di beberapa desa yang ada di Kec. 

Dukun. Dengan perbaikan kapasitas tempat tidur, perbaikan gedung, perbaikan dan penambahan 

fasilitas MCK serta penambahan bilik asmara.  

Prasarana dan sarana penanggulangan bencana menurut Permendagri No. 27 tahun 2007 

adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta 

upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana. Prasarana 

tersebut meliputi prasarana secara umum maupun khusus. Prasarana mitigasi bencana memiliki 

kedudukan yang krusial karena mempertaruhkan nyawa dari masyarakat yang terdampak bencana 

tersebut. Akan tetapi ketika tidak ada bencana yang terjadi masyarakat cenderung kurang 

mengelola prasarana mitigasi dengan baik. Hal tersebut menyebabkan kondisi infrastruktur tersebut 

menjadi rusak dan tidak terawat sehingga mengganggu respon dalam menghadapi bencana 

kedepannya. 

 

Sumber: Hasil Observasi, 2016 

Gambar I. 2 

Kondsi MCK Komunal yang berada di TEA Ngadipuro (1) dan Tanjung (2) 

Terlepas dari kejadian erupsi 2010, kondisi jalur evakuasi yang rusak dapat menjadi 

masalah utama dalam kesiapan evakuasi bencana erupsi merapi. Dilansir dari Kompas (2014), 

masyarakat setempat mendesak untuk diperbaikinya jalan yang rusak dengan melakukan demo. Hal 

tersebut dikarenakan pentingnya fungsi dari jalan tersebut. Jalan evakuasi dengan kondisi rusak 

dapat memperlambat proses evakuasi bencana erupsi merapi. Kerusakan pada jalur evakuasi terjadi 

karena aktivitas galian C dari ribuan truk penambang pasir yang melintas dengan jumlah tonase 

yang berlebihan. Dengan begitu jalur evakuasi yang sudah berkali-kali diaspal akan kembali rusak. 

(2) (1) 
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Maksimal tonase yang disarankan antara 3-4 ton namun pada kenyataannya sampai 11-12 ton 

mengangkut pasir dari gunung Merapi (merdeka.com, 2014). Menurut Wiwaha (2016), 

penambahan pembangunan jalur evakuasi salah satunya pada Desa Ngargomulyo, Kec. Dukun 

tidak akan membantu karena dikhawatirkan penambahan jalan diiringi dengan penambahan volume 

kendaraan yang melintas akan mempersulit proses evakuasi.  

 

  
        Sumber: www.merdeka.com, 2010                 Sumber:Kompas, 2014 

Gambar I. 3 

Kondsi Jalan Jalur Evakuasi Rusak Akibat Kegiatan Penambangan Pasir 

Prasarana jalan yang ada di wilayah rawan bencana merapi digunakan sebagai jalur 

evakuasi sekaligus akses utama menuju sektor pariwisata. Masyarakat yang ingin menuju sektor 

pariwisata melewati jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi. Implikasi dari kegiatan 

pariwisata akan meningkatakan intensitas kegiatan lalu lintas yang semakin besar serta 

perdagangan-perdagangan yang dapat menjadi hambatan samping dan mempersempit lebar jalan 

sehinga jalur evakuasi perlu diperhatikan kondisi dan kinerjanya dalam melayani kegiatan 

evakuasi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diketahui bahwa erupsi merapi pada tahun 2010 

yang merusak mengharuskan pemerintah dan masyarakat untuk berbenah terutama pada prasarana 

mitigasi bencana. Penelitian ini sendiri dilakukan dalam rangka untuk mengetahui tingkat kesiapan 

dari prasarana mitigasi yang dibangun oleh pemerintah untuk digunakan ketika terjadi bencana. 

Contohnya seperti kebutuhan prasarana sanitasi dan air bersih yang layak dapat mencegah 

menurunnya kesehatan korban bencana dll. Dengan begitu diharapkan hasil yang diperoleh dapat 

membantu pemerintah setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesiapan parasarana 

mitigasi bagi tindakan darurat bencana erupsi merapi pada masa yang akan datang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masih terbatasnya penelitian tentang prasarana mitigasi bencana di kawasan rawan bencana 

gunung merapi Kabupaten Magelang mengindikasikan tingkat kesiapan akan mengalami 

penurunan. Hal tersebut dilihat dari permasalahan contohnya kegiatan ekonomi penambangan pasir 

secara berlebihan yang mampu merusak prasarana jalur evakuasi, kurang terpeliharanya tempat 

evakuasi oleh masyarakat, kemungkinan tempat evakuasi yang tidak mencukupi demand 

http://www.merdeka.com/
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masyarakat yang berpotensi terdampak yang semakin bertambah sehingga dapat mengganggu 

proses pemulihan masyarakat setelah terkena bencana. Berdasarkan pengalaman mitigasi bencana 

tahun sebelumnya kurang terpenuhinya tempat perlindungan dan kebutuhan dasar seperti air bersih, 

jamban dan logistik dapat beresiko terhadap penurunan tingkat kesehatan yaitu penyebaran 

penyakit. Kondisi diatas membuat penilaian kesiapan kapasitas dari prasarana mitigasi bencana 

yang ada menjadi penting karena dapat mengurangi dampak bencana yang diperoleh masyarakat. 

Dengan begitu dapat ditarik pertanyaan penelitian berupa “Apakah prasarana mitigasi bencana 

di kawasaan rawan bencana gunung merapi Kabupaten Magelang sudah memiliki kesiapan 

untuk kondisi tanggap darurat?”  

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai kesiapan prasarana mitigasi untuk Kawasan Rawan 

Bencana III letusan gunung berapi di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. 

1.3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran-sasaran yang dilakukan untuk mencapai tujuan terkait penilaian kesiapan prasarana 

mitigasi di daerah evakuasi letusan Gunung Merapi adalah sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi ketersediaan  prasarana bencana Kabupaten Magelang. 

 Menilai kondisi prasarana jalur evakuasi, sistem peringatan dini, tempat evakuasi, 

sanitasi dan air bersih pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Kecamatan 

Dukun, Kabupaten Magelang. 

 Menilai kesiapan prasarana mitigasi bencana Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi  

Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.  

1.4 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dibagi menjadi dua macam, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang 

lingkup materi.  

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Lingkup wilayah penelitian ini adalah wilayah Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang.  

Kecamatan Dukun merupakan salah satu kecamatan yang difungsikan sebagai Kawasan Taman 

Nasional Merapi. Kawasan tersebut berfungsi sebagai pendukung kegiatan evakuasi dan kelestarian 

lingkungan di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) erupsi Gunung Merapi. Kecamatan Dukun 

dipilih karena memiliki wilayah KRB tingkat III dengan guna lahan permukiman yang lebih luas 

dibandingkan Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Srumbung. Dengan begitu lokasi penelitian 

difokuskan pada prasarana yang melayani penduduk Kecamatan Dukun yang berada di zona rawan 

bencana erupsi KRB III. 
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Sumber: BAPPEDA Kabupaten Magelang, 2011 

Gambar I. 4 

Peta Administrasi Wilayah Studi 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang akan dibahas adalah aspek kondisi fisik, fungsi, serta operasi dan 

pemeliharaan prasarana bencana. Penjelasan dari ruang lingkup materi yang dikaji dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

 Prasarana penanggulangan bencana adalah alat atau bangunan yang dipakai untuk 

mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk 

mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana. Prasarana bencana yang dikaji 

dikhususkan pada kondisi fisik jalur evakuasi, sistem peringatan dini, tempat evakuasi serta 

sanitasi dan air bersih. 

 Jalur evakuasi adalah lintasan yang digunakan sebagai pemindahan langsung dan cepat dari 

orang-orang yang akan menjauh dari ancaman atau kejadian yang dapat membahayakan 

bahaya. Jalur evakuasi yang dibahas berupa kondisi jalan dengan perkerasan tertentu  yang 

digunakan sebagai rute evakuasi menuju titik aman dari bencana. 

 Sistem peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin 

kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga 

yang berwenang. Sistem peringatan yang dibahas merupakan serangkaian alat yang 

digunakan dalam pemberian peringatan kepada masyarakat serta bentuk jangkauan 

peringatan masyarakat. 

 Tempat evakuasi merupakan bangunan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang 

sebagai tujuan evakuasi apabila terjadi bencana. Tempat Evakuasi yang dibahas berupa 

Tempat Evakuasi Akhir yang tersebar dan titik bangunan yang direncanakan sebagai shelter. 
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 Prasarana sanitasi dan air bersih merupakan prasarana yang digunakan untuk memenuhi 

kegiatan pembuangan limbah dan air bersih pada saat bencana. Prasarana yang diteliti adalah 

prasarana sanitasi dan air bersih yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan akan hal 

tersebut. 

 Operasi dan pemeliharaan adalah serangkaian kegiatan terencana dan sistematis, yang 

dilakukan secara rutin, berkala maupun perbaikan sewaktu-waktu (insidentil) untuk menjaga 

agar prasarana yang telah dibangun tetap dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai rencana. 

Operasi dan pemeliharaan (OP) yang dibahas adalah OP dari prasarana bencana yang 

sebelumnya. 

 Kesiapan prasarana bencana merupakan bentuk kemampuan dari prasarana yang digunakan 

untuk mencegah dan menanggulangi dampak bencana. Bentuk kesiapan dilihat dari kondisi 

serta fungsi yang dilakukan sehingga prasarana dapat digunakan dengan baik. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian dilakukan bertujuan untuk membuktikan penelitian tidak mengalami 

plagiasi. Keaslian penelitian dilakukan dengan membandingkan penelitian yang sedang dilakukan 

dengan penelitian lain yang memiliki tema yang serupa. 

Tabel I. 1 

Keaslian Penelitian 

Judul Penelitian Peneliti Lokasi Tujuan Metode 

Respon Masyarakat Dan 

Efekt ivitas Jalur Evakuasi 

Kendaraan Di Kawasan 

Rawan Bencana Gunung 

Sinabung Kabupaten Karo 

Provinsi Sumatera Utara 

(2015) 

Henry John 

Silalah i, 

Achmad 

Junaedi, 

Yori 

Herwangi 

Kawasan 

Rawan Bencana 

Erupsi Gunung 

Sinabung 

Kabupaten 

Karo  

Mengetahui respon masyarakat 

terhadap kondisi jalur evakuasi, 

mengetahui tingkat efekt ivitas jalur 

evakuasi, dan mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat  

efektifitas jalur evakuasi Gunung 

Sinabung 

Metode 

Kuantatif 

Deskriptif 

Kelayakan Sistem Evakuasi 

Kawasan Rawan Bencana 

Letusan Gunung Merapi Di 

Kabupaten Sleman 

(Studi Kasus : KRB Gunung 

Merapi – Kabupaten 

Sleman– DIY) 

(2015) 

Dicky Setya 

Adi Wibowo 

Kawasan 

Rawan Bencana 

Erupsi Gunung 

Merapi 

Kabupaten 

Sleman  

Menetahui kapasitas dan kelayakan  

sistem evakuasi KRB Gunung 

Merapi di Kabupaten Sleman. 
 

Metode 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Kajian Kesiapan Prasarana 

Mitigasi Bencana pada 

Daerah Rawan Bencana 

Erupsi Gunung Merapi 

(Studi Kasus: Kab. 
Magelang) 

(2018) 

Ivan Yusuf 

Kawasan 

Rawan Bencana 

III Erupsi 

Gunung Merapi 

Kecamatan 

Dukun 

Kabupaten 

Magelang 

Melakukan penilaian kesiapan 

prasarana mitigasi yaitu jalur 

evakuasi, sistem peringatan dini, 

dan tempat evakuasi pada kawasan 

rawan bencana erupsi gunung 

merapi sebagai bentuk 

kesiapsiagaan bencana di lokasi 

evakuasi bencana erupsi Merapi 

Kabupaten Magelang. 

Metode 

Kuantitatif 

Deskriptif 

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2018 



8 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis dalam 

melakukan implementasi teori di lapangan. 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran mengenai kesiapan 

prasarana mitigasi bencana yang ada pada kawasan rawan bencana gunung berapi. Hasil penelitian 

ini menjadi sumbangan kepada ilmu perencanaan wilayah kota mengenai rekomendasi kesiapan 

prasarana bencana yang lebih baik. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dilakukan karena adanya berbagai permasalahan terkait prasarana bencana 

yang ada di wilayah studi. Melalui penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi mengenai 

kebijakan yang ada terkait penyediaan prasarana bencana yang ada di wilayah studi. Dengan 

adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah setempat terutama 

BPBD dalam melihat kondisi prasarana yang diuji. Rekomendasi ini diharapkan mampu 

menunjukkan titik – titik wilayah yang perlu dievaluasi agar proses evakuasi dan mitigasi bencana 

berjalan dengan baik. 

1.7 Posisi Penelitian 

Adapun posisi penelitian ini termasuk ke dalam proses mitigasi bencana pada bagian 

kesiapsiagaan. Kontribusi penelitian kajian kesiapan prasarana mitigasi bencana dalam ilmu 

perencanaan wilayah dan kota adalah dapat memberikan karakteristik kesiapan pengelolaan 

bencana yang telah dilakukan pemerintah khususnya dalam penyediaan sarana prasarana bencana. 

Selain itu dapat menjadikan sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan prasarana bencana yang 

ada. Kontribusi penelitian ini dapat membantu instansi yang menangani bencana dalam 

merencanakan prasarana bencana yang lebih baik dengan cara mengetahui kondisi prasarana 

bencana saat ini. Ketika prasarana dalam keadaan baik maka perlu dipertahankan apabila dalam 

kondisi tidak siap maka perlu adanya perbaikan rencana penyediaan prasarana bencana. Kontribusi 

lain dari penelitian ini adalah pemberian suatu warna baru pada bidang perencanaan wilayah dan 

kota dengan mengkaji lebih lanjut mengenai prasarana mitigasi bencana yang ada di kawasan 

rawan bencana erupsi merapi. 
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Sumber: Analisis Penulis, 2018 

Gambar I. 5 

Posisi Penelitian 

1.8 Kerangka Penelitian 

Gunung Merapi merupakan gunung aktif yang masih berpotensi besar untuk erupsi pada 

masa yang akan datang. Dengan begitu menimbulkan bahaya di daerah sekitarnya. Pemerintah 

melalui badan penanggulangan bencana sudah melakukan berbagai upayapa dalam mengatasi 

terjadinya erupsi pada masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan meningkatkan dan 

menyediakan prasarana mitigasi bencana yang akan datang. Akan tetapi banyak infrastruktur yang 

tidak terawat. Selain itu banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut menjadi tanggung 

jawab pemerintah dalam hal menjamin keselamatan dan keamanan saat terjadi bencana. Dengan 

begitu perlu adanya kajian terkait kesiapan masyarakat dalam mengelola prasarana mitigasi 

bencana sehingga dapat digunakan dengan baik saat merespon bahaya yang ditimbulkan oleh 

gunung berapi di Kabupaten Magelang.  

Penilaian dilakukan melalui observasi langsung kondisi serta fungsi prasarana bencana 

tersebut. Data sekunder diperoleh dari instansi yang bertanggung jawab dalam kegiatan mitigasi 

bencana. Data sekunder digunakan untuk mengetahui lokasi prasarana yang ditetapkan sebagai 

prasarana bencana serta rencana evakuasi penduduk rawan bencana. Data sekunder lain seperti 

peraturan-peraturan mengenai standar minimal kebutuhan saat bencana juga digunakan untuk 

Ilmu Perencanaan 

Wilayah dan Kota 

Mitigasi Bencana 

Manajemen Bencana 

Mitigasi  dan 

Kesiapan Bencana 

Respon Tanggap 

Darurat Bencana 

 

Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi 

Perencanaan Prasarana Mitigasi Bencana 

yang lebih baik  
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mengukur kondisi prasarana yang ada. Data sekunder tersebut dijadikan sebagai acuan untuk 

melakukan observasi.  

Proses berikutnya adalah melakukan analisis kesiapan prasarana berdasarkan hasil dari data 

observasi. Prasarana bencana yang dinilai antara lain jalur evakuasi, sistem peringatan dini, dan 

tempat evakuasi. Prasarana bencana dinilai sudah siap ketika sudah pada standar minimal kondisi 

prasarana yang ditetapkan. Prasarana juga dinilai siap ketika dapat dioperasikan. Diharapkan 

rekomendasi dari penelitian ini dapat berguna dalam meningkatkan kesiapsiagaan prasarana yang 

ada dalam mendukung proses mitigasi bencana di masa yang akan datang. 
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Truk galian C sering 

melintasi jalur evakuasi  

Beban bahan galian yang 

dibawa truk menambah 

beban jalan  

Rumusan Masalah 

Pertanyaan Penelitian 

Pemerintah sudah menyediakan prasarana mitigasi 

bencana seperti jalan evakuasi, sistem peringatan 

dini, tempat evakuasi, sanitasi dan air bersih, 

dsebagainya untuk proses tanggap darurat bencana 

Kurangnya pengelolaan oleh pemerintah 

dan  masyarakat sehingga kondisi rusak 

Rusaknya prasarana berpotensi mengganggu tingkat 

respon masyarakat terhadap bencana. Latar Belakang  

Pentingnya penilaian kesiapan prasarana mit igasi 

bencana erupsi gunung berapi di Kab.Magelang  

 “Apakah prasarana mitigasi bencana di kawasaan 

rawan bencana gunung merapi Kabupaten Magelang 

sudah memiliki kesiapan untuk kondisi tanggap 

darurat dan pasca bencana?” 

Kriteria Pen ilaian 

Penilaian Sistem 

Peringatan Dini 

Penilaian San itasi 

dan Air Bersih  
Penilaian Jalan 

Evakuasi 
Penilaian Tempat  

Evakuasi Pengungsi 

“Penilaian kesiapan prasarana mitigasi bencana pada 

kawasan rawan bencana gunung merap i di Kabuaten 

Magelang” 

Kesimpulan dan Saran  

Hasil 

Kawasan Pariwisata Sekitar 

Merapi yang semakin 

bertambah dan berkembang  

Berkembangnya 

perdagangan disekitar jalan 

evakuasi dapat menghambat 

kinerja jalan 

Bencana Erupsi Merapi terjadi pada tahun 2010 membahayakan 3 

Kabupaten dengan beberapa letusan pada waktu yang berbeda 

Kurangnya kesiapan pemerintah dan masyarakat menyebabkan 

pemberian kebutuhan dasar  kepada pengungsi kurang berjalan baik  

Pemerintah dan masyarakat Kab. Magelang meningkatkan kesiapan 

menghadapi bencana erupsi Merapi  

Analisis 

Sumber: Analisis Penyusun, 2018 
 

Gambar I. 6 
Kerangka Penelitian 
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1.9 Metode Penelitian 

1.9.1 Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari 

prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian (Nasir,1983). Pendekatan 

penelitian dalam Kajian Kesiapan Prasarana Mitigasi Bencana di Kawasan Rawan Bencana 

Gunung Merapi adalah pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono, metode penelitian 

kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Penelitian kuantitatif yaitu 

menjelaskan masalah dengan menghasilkan realitas tentang suatu masalah melalui pengukuran 

dengan variabel-variabel tertentu. Karakteristik penelitian kuantitatif yaitu menekankan terhadap 

pengolahan data yang diubah menjadi skor numerik kemudian mengukurnya dengan perhitungan 

statistik (Reswanti, 2012). Pendekatan analisis kuantitatif bertujuan mendeskripsikan secara 

sistematis dan faktual aspek-aspek yang diteliti. 

1.9.2 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur dalam mengumpulkan data penelitian yang 

selanjutnya akan dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang diharapkan. Dilihat dari 

sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian terbagi menjadi dua antara lain: 

a. Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pengumpulan data 

primer dibagi menjadi beberapa metode antara lain: 

1. Observasi Lapangan 

Observasi lapangan adalah metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung 

kondisi di lapangan. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan observasi 

kondisi prasarana yang digunakan saat bencana baik itu jalur evakuasi, tempat evakuasi, sanitasi 

dan air bersih. Observasi dilakukan hanya pada prasarana yang direncanakan sebagai prasarana 

yang melayani pengungsi atau proses tanggap darurat. 

 Observasi Jalur Evakuasi 

Observasi visual jalan jalur evakuasi dilakukan berdasarkan metode penilaian kondisi jalan 

dari Dirjen Bina Marga. Adapun proses observasi dilakukan secara  manual. Survei dilakukan 

dengan mencatat setiap jenis dan dimensi kerusakan jalan yang terbagi dalam beberapa segmen. 

Observasi adanya hambatan samping juga diperlukan untuk menghitung kapasitas jalur evakuasi 

yang digunakan. Adapun rincian metode survai penilaian kondisi jalan yang dilakukan seperti 

berikut: 
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a. Survai dilakukan dengan mendokumentasikan kerusakan sekaligus membuat titik dengan 

menggunakan GPS di sepanjang ruas jalan yang diteliti. Selanjutnya mengukur dimensi 

kersuakan tersebut dan jenis tingkat kerusakannya berdasarkan indikator Binamarga. 

b. Foto yang dihasilkan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing jenis kerusakan  

c. Hasil titik gps kemudian dikonversikan menjadi file shapefile titik di software Arc GIS. 

d. Titik tersebut di overlay ke jalan yang sudah ditandai ke dalam beberapa segmen. Penilaian 

kondisi jalan dilakukan dengan membagi segmen per 25 meter panjang dengan posisi 

stationing dimulai dari titik jalan paling mendekati puncak gunung merapi. 

e. Kondisi jalan dinilai berdasarkan tingkat kerusakan pada masing-masing unit segmen jalan. 

 Observasi Sistem Peringatan Dini 

Observasi sistem peringatan dini dilakukan dengan melihat kondisi serta prasarana sistem 

peringatan dini seperti sirine pemberian peringatan, alat komunikasi, serta alat pemantauan dan 

peringatan.  

 Observasi Tempat Evakuasi 

Observasi tempat evakuasi dilakukan dengan melihat kondisi serta kapasitas yang bisa 

ditampung berdasarkan luas lantai dari tempat tersebut. Hasil dari data kapasitas disesuaikan 

dengan rencana evakuasi penduduk sekarang. 

 Observasi Sanitasi dan Air Bersih 

Observasi sanitasi dan air bersih dilakukan dengan melihat kondisi serta kelayakan fungsi 

dari prasarana tersebut. Observasi prasarana air bersih dilakukan untuk mengukur kuantitas 

kebutuhan air orang yang mengungsi, akses serta kualitas air. Adapun kuantitas air diperoleh dari 

debit air yang ada dibandingkan dengan masyarakat yang menggunakan. Kualitas air dilihat 

melalui ciri ciri air yang dihasilkan. 

Observasi sanitasi  MCK dan persampahan dilakukan dengan melihat kondisi serta kelayakan 

fungsi dari prasarana tersebut. Observasi MCK dilakukan dengan melihat kapasitas mck, 

pengolahan limbah. Observasi prasarana persampahan dilihat melalui penampungan dan 

pembuangan sampah.. Pengukuran kapasitas dari prasarana MCK diperoleh dari data sekunder 

berupa rencana masyarakat yang akan di evakuasi menuju tempat evakuasi yang diteliti.  

2. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik untuk memperoleh data dengan cara percakapan langsung 

dengan informan yang mengetahui atau berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara yang 

dilakukan adalah wawancara terstruktur dimana peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. Dalam teknik ini peneliti telah menyiapkan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah di persiapkan 

(Sugiyono, 2012). Informan yang dipilih merupakan pihak yang berkompeten yang dianggap 
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mampu memberikan gambaran dan informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

ada dalam penelitian (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada 

masyarakat atau pihak yang mengerti tentang bencana. Narasumber dari penelitian ini adalah 

BPBD Kabupaten Magelang, Dinas Cipta Karya, dan masyarakat. 
 

b. Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tersedia dari literatur atau dari pihak kedua bukan secara 

langsung didapatkan dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan 

dalam penelitian ini antara lain: 

1. Survei Instansi 

Survei dilakukan dalam rangka mengumpulkan data terkait lokasi prasarana dalam 

membantu observasi.  

2. Studi Literatur 

Studi literatur diperlukan dalam memahami teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini 

seperti ilmu manajemen bencana, dan lainnya. Literatur yang digunakan dapat berupa jurnal, buku, 

penelitian tugas akhir maupun tesis yang sudah ada sebelumnya sebagai dasar literatur dalam 

penelitian ini.  

1.9.3 Kebutuhan Data 

Tujuan penelitian dicapai dengan menggunakan variabel-variabel sebagai bahan analisis 

yang bersumber dari literatur. Masing-masing sasaran penelitian memiliki kebutuhan data yang 

berbeda.  Kebutuhan data merupakan instrumen penelitian yang dibutuhkan sebagai alat dalam 

tahap pengumpulan data. Kebutuhan data ditampilkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari sasaran, 

jenis data dan sumber data. Berikut adalah kebutuhan data yang diperlukan pada penelitian ini.  
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Tabel I. 2 

Kebutuhan Data Peneltian 

No.  Sasaran 
Sub-Sasaran 

Penelitian 
Variabel  Nama Data Jenis Data 

Bentuk 

Data 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

1 

Identifikasi 

Persebaran 

Prasarana 

Mitigasi 

Bencana 

Identifikasi 

Persebaran 

Prasarana Jalur 

Evakuasi 

Jalur Evakuasi Titik Lokasi Jalur Evakuasi Sekunder Peta 
BPBD Kab. 
Magelang 

Telaah 

Dokumen  

Identifikasi 

Persebaran 

Prasarana 

Sistem 

Peringatan Dini 

Sistem 

Peringatan Dini 

Titik Lokasi Alat Sistem 

Peringatan Dini 
Sekunder Peta 

BPBD Kab. 
Magelang 

Telaah 

Dokumen  

Identifikasi 

Persebaran 

Prasarana 

Tempat 

Evakuasi 

Tempat 

Evakuasi 

Titik Bangunan Tempat 

Evakuasi d i Desa 

Penyangga, Tempat 

Evakuasi Sementara dan 

Akhir 

Sekunder Peta 
BPBD Kab. 
Magelang 

Telaah 

Dokumen  

Identifikasi 

Persebaran 

Prasarana 

Sanitasi dan 

Air Bersih  

Sanitasi dan Air 

Bersih  

Titik Lokasi Sarana Air 

Bersih dan Sanitasi yang 

digunakan ketika bencana 

Sekunder Peta 
BPBD Kab. 
Magelang 

Telaah 

Dokumen  

2 

 

Menilai 

Kesiapan 

Prasarana 

Mitigasi 

Bencana 

Menilai kondisi 

jalan jalur 

evakuasi 

Kondisi Jalan 
Tipe retakan  

Primer 
Gambar, 

Deskriptif  
Lapangan Observasi  Kondisi 

Kerusakan Jalan  

Lebar Retakan 

Luas Kerusakan 

Kedalaman  

Luas 

Jenis Kekasaran 

Kedalaman  

Tingkat Volume Jalan  Estimasi Volume Jalan  Primer Angka BPBD Kab. Telaah 
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No.  Sasaran 
Sub-Sasaran 

Penelitian 
Variabel  Nama Data Jenis Data 

Bentuk 

Data 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Pelayanan 

Jalan 

Magelang 

 

dokumen  

Kapasitas Jalan 

Kapasitas Dasar 

Primer 

Angka Lapangan 

Observasi Lebar Jalan  Angka Lapangan 

Pemisahan Arah Angka Lapangan 

Hambatan Samping dan 

Bahu Jalan  
Primer Deskriptif Lapangan Observasi 

Jumlah Penduduk Kec. 
Dukun 

Sekunder Angka 
BPS Kec. 

Dukun 
Telaah Data  

Menilai sistem 

peringatan dini 

Kondisi dan 

fungsi 

Kondisi dan fungsi 

prasarana 

Primer Deskriptif 
BPBD Kab. 
Magelang 

Wawancara 
Operasional dan 

Pemeliharaan  

Operasional dan 

Pemeliharaan Alat Sistem 

Peringatan Dini 

Menilai tempat 

evakuasi 

Kapasitas 

Tempat 

Evakuasi 

Kapasitas Tempat Evakuasi 

Primer Deskriptif Lapangan Observasi 

Operasional dan 

Pemeliharaan  

Pemeliharaan Alat Sistem 

Bangunan Tempat 

Evakuasi 

Menilai 

sanitasi 

bencana 

Kapasitas MCK 
Kapasitas Fasilitas Toilet  

 

Primer 
Gambar, 

Deskriptif 
Lapangan Observasi 

Septictank Pengolahan limbah  

Operasional dan 

Pemeliharaan  

Operasional dan 

Pemeliharaan Prasarna 

MCK 

Menilai 

kesiapan 

persampahan 

Persampahan 
Pengelolaan sampah 

 

Primer 

 

Gambar, 

Deskriptif 

 

Lapangan 

 

Observasi 

 

Menilai 

kesiapan air 

Kuantitas air Kuantitas Air 
Primer 

Gambar, 

Deskriptif 
Lapangan Observasi 

Kualitas Air Kualitas Air 
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No.  Sasaran 
Sub-Sasaran 

Penelitian 
Variabel  Nama Data Jenis Data 

Bentuk 

Data 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

bersih 
Operasional dan 

Pemeliharaan  

Operasional dan 

Pemeliharaan Prasarna Air 

Bersih  

                Sumber: Analisis ,2018
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1.10 Metode Analisis  

Metode analisis data merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

yang telah dikumpulkan sehingga dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Metode yang 

digunakan pada merupakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif kuantitatif 

dilakukan setelah pengumpulan data observasi dan wawancara diperoleh. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dari suatu gejala, gejala 

tersebut dijelaskan secara apa adanya pada saat penelitian dijalankan (Efendi et al., 1989). Analisis 

ini dilakukan untuk menjelaskan bentuk penyediaan prasarana yang dilakukan oleh instansi yang 

berwenang dan bertanggung jawab pada prasarana yang diteliti. Agar tujuan penelitian dapat 

tercapai dilakukan tahapan beberapa sasaran penelitian yang diwujudkan dengan beberapa analisis. 

Adapun masing-masing analisis tersebut antara lain; 

1.10.1 Analisis Identifikasi Prasarana Bencana 

Analisis identifikasi prasarana dilakukan sebagai identifikasi awal kondisi dan persebaran 

prasarana bencana di wilayah studi dengan data sekunder dari instansi yang berwewenang dalam 

mitigasi bencana erupsi. Rencana evakuasi yang dibuat oleh pemerintah setempat dijadikan sebagai 

dasar dalam analisis selanjutnya. Analisis pada sub bab ini yaitu identifikasi rencana jumlah 

penduduk yang akan dievakuasi, lokasi prasarana yang direncanakan dan ditetapkan sebagai 

prasarana bencana,  dan persebaran prasarana tersebut. 

1.10.2 Analisis Jalur Evakuasi Bencana 

Analisis ini digunakan untuk melihat kondisi jalur evakuasi yang digunakan untuk proses 

tanggap darurat bencana berdasarkan rencana rute evakuasi yang dibentuk oleh pemerintah 

setempat. Kondisi jalur evakuasi dilihat melalui kondisi perkerasan jalan serta pelayanan jalan. 

Penilaian kondisi jalan berdasarkan pada Tata Cara Pemeliharaan Jalan Kota No. 018/T/ BNKT/ 

1990 Direktorat Jenderal Bina Marga. Kondisi jalur evakuasi dikatakan siap jika nilai tingkat 

kerusakan permukaan yang kecil. Salah satu kriteria jalur evakuasi yang baik adalah mampu 

memindahkan masyarakat menuju tempat yang  tidak berbahaya ketika terjadi bencana secara 

efektif dan aman (Tang, 2012). Kondisi jalur evakuasi yang baik membuat jalan siap digunakan 

untuk proses evakuasi dan tidak mengganggu kenyamanan atau menyebabkan kecelakaan bagi 

pengguna jalan. Peneliti menggunakan metode penilaian pemeliharaan jalan dari Dirjen Bina 

Marga karena hasil kondisi dan tingkat pemeliharaan yang diperoleh lebih representatif 

dibandingkan metode lain. Adapun parameter dari kondisi jalur evakuasi dapat dilihat pada Tabel 

I.3.   
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Tabel I. 3 

Indikator Penilaian Skoring Kondisi Tiap Jenis Kerusakan Jalan Jalur Evakuasi 

Retak-retak (Cracking)  Tambalan dan Lubang 

Tipe  Angka  Luas  Angka 
Buaya  5  > 30%  3 

Acak  4  20 – 30% 2 

Melintang  3 10 – 20% 1 
Memanjang  1 < 10%  0 

Tidak Ada 1 Kekasaran Permukaan 

     Jenis  Angka 

Lebar  Angka   Disintegration 4 

> 2 mm  3 Pelepasan Butir 3 

1 – 2 mm 2 Rough 2 

< 1 mm  1 Angka Fatty 1 

Tidak ada  0 Close Texture 0 

Jumlah Kerusakan Amblas 

Luas Kerusakan  Angka Kedalaman  Angka 

> 30% 3 > 5/100 m 4 4 

10% - 30% 2 2 - 5/100 m 2 2 

< 10% 1 0 – 2/100 m 1 1 

Tidak ada 0 Tidak Ada 0 

Alur (Ruts)  

  Kedalaman  Angka  

  > 20 mm  7 
  11 – 20 mm  5 
  6 – 10 mm 3 
  0 – 5 mm 1 
  Tidak ada 0 
  Sumber: Dirjen Binamarga, 1990 

Berdasarkan penentuan range nilai kondisi jalan yang diadaptasi dari Dirjen Bina Marga 

(1990), kondisi jalan yang tidak siap ketika nilai kondisi kerusakan yang tinggi yaitu nilai 7 sampai 

9. Kondisi permukaan jalan yang baik yaitu ketika nilai kerusakan yang diperoleh rendah yaitu 

berkisar nilai 1 – 3 sedangkan kondisi yang cukup pada nilai 4 – 6 dimana masih ada potensi 

mengganggu kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan.  Adapun range penetapan nilai kondisi 

jalan dapat dilihat pada tabel I. 4. 

Tabel I. 4 

Penetapan Nilai Kondisi Jalan berdasarkan Total Angka Kerusakan 

Penilaian Kondisi 

Total 

Angka 
Nilai Keterangan 

26 - 29 9 
Buruk 

 22 - 25 8 
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Penilaian Kondisi 

Total 

Angka 
Nilai Keterangan 

19 - 21 7 

16 - 18 6 

Sedang 13 - 15 5 

10 – 12 4 

7 – 9 3 

Baik 4 – 6 2 

0 – 3 1 

         Sumber: Diadaptasi Dirjen Binamarga, 1990 

Langkah berikutnya adalah menghitung  urutan prioritas (UP) kondisi jalan. Urutan prioritas 

0 – 3 menandakan bahwa jalan dimasukkan dalam program peningkatan jalan. Urutan prioritas 4 – 

6 menandakan bahwa jalan dimasukkan dalam program pemeliharaan berkala. Urutan prioritas ≥ 7 

menandakan bahwa jalan tersebut cukup dimasukkan dalam program pemeliharaan rutin.  

  

 

Sumber: Dirjen Binamarga, 1990 

Kesiapan jalur evakuasi dinilai pula dengan melihat pelayanan jalan pada jalur evakuasi 

tersebut. Pelayanan jalan jalur evakuasi diperoleh dengan  mengadaptasi analisis pelayanan jalan 

raya dengan menghitung volume dan kapasitas jalan jalur evakuasi. Volume jalan merupakan 

analisis untuk melihat seberapa besar volume lalu lintas di jalur evakuasi menuju tempat 

pengungsian. Volume lalu lintas diperoleh dari simulasi keadaan terjadi bencana. Volume arus lalu 

lintas pada saat bencana diasumsikan dari jumlah penduduk masing-masing desa wilayah studi 

yang melewati untuk menuju tempat evakuasi.  

Kapasitas ruas jalan dihitung untuk melihat kapasitas jalan jalur evakuasi di Kecamatan Dukun 

dalam menampung arus lalu lintas berdasarkan kondisi fisik jalan. Analisis digunakan dengan 

mengkalikan faktor-faktor yang menentukan kapasitas ruas jalan. Hasil masing-masing faktor 

tersebut dijumlahkan hingga menghasilkan kapasitas jalan. Perhitungan kapasitas ruas jalan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

C  : kapasitas (smp/jam) 

C0 : kapasitas dasar (smp/jam) 

FCLJ : faktor penyesuaian lebar jalan 

C = C0 x FCLJ x FCPH x FCHS x FCuk 

UP = 17 – (Kelas LHR + Nilai Kondisi Jalan) 
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FCPH : faktor penyesuaian pemisahan arah (hanya untuk jalan tak terbagi)  

FCHS : faktor penyesuaian hambatan samping 

FCuk : faktor penyesuaian ukuran kota 

Analisis tingkat pelayanan jalan (level of service) adalah  analisis untuk menguji seberapa 

besar tingkat pelayanan jalur evakuasi. Perhitungan analisis dilakukan dengan melakukan operasi 

pembagian antara volume lalu lintas (V) dan kapasitas jalan (C) yang diperoleh dari hasil 

perhitungan sebelumnya. Hasil dari analisis digunakan untuk menentukan tingkat pelayanan jalan 

dalam 6 klasifikasi. Adapun rumus tingkat pelayanan jalan yaitu: 

 

     
 

 
 

Keterangan: 

LoS : tingkat pelayanan jalan. 

V  : volume lalu lintas  

C  : kapasitas 

Tabel I. 5 

Tingkat pelayanan jalan 

Tingkat 

Pelayanan 
Rasio V/C Karakteristik 

A <0,60 
Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, 

pengemudi dapat memilih kecepatan yang 
dikehendaki 

B 0,60 <V/C< 0,80 
Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, 

pengemudi masih dapat bebas dalam memilih 
kecepatannya. 

C 0,70<V/C<0,80 Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas 

D 0,80<V/C<0,90 
Arus mulai tidakstabil, kecepatan rendah dan 
berbeda-beda, volume mendekati kapasitas 

E 0,90<V/C<1 
Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-

beda, 
volume mendekati kapasitas 

F >1 

Arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume 
diatas 

kapasitas, sering terjadi kemacetan pada waktu yang 
cukup 
lama. 

       Sumber: PKJI, 2014 
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Tingkat pelayanan jalan atau derajat kejenuhan merupakan perbandingan dari volume 

terhadap kapasitas sebagai gambaran terhadap permasalahan suatu ruas jalan. Gambaran tersebut 

merupakan hasil asumsi jika volume pada ruas jalan mendekati dengan kapasitasnya maka 

kemudahan bergerak akan semakin terbatas. Tingkat pelayanan jalan pada jalur evakuasi dinilai 

siap ketika arus lalu lintas berjalan stabil atau berada minimal pada tingkat pelayanan C dengan 

nilai 0,7 – 0,8. Dengan begitu proses evakuasi dapat berjalan dengan lancar. 

1.10.3 Analisis Sistem Peringatan Dini Bencana 

Analisis ini digunakan untuk melihat kesiapan prasarana sistem peringatan dini dengan 

melihat unjuk kerja dari prasarana yang digunakan serta pemeliharaan parasarana. Sistem 

peringatan dini dapat efektif digunakan ketika prasarana yang ada sudah mendukung pada keempat 

aspek antara lain pengetahuan resiko bencana, pemantauan dan pelayanan peringatan, disseminasi 

dan komunikasi, serta respon bencana. (UNDRP, 2007).  Sistem prasarana peringatan dini yang  

berfungsi dengan baik akan mampu melayani pelayanan pemberian peringatan kepada masyarakat 

dengan baik.  

Sistem peringatan dini dinilai sudah siap untuk digunakan pada proses tanggap darurat 

ketika mampu dioperasikan sehingga penyebaran peringatan dapat mampu menjangkau masyarakat 

kawasan rawan bencana. Sistem peringatan yang baik juga harus siap selama 24 jam untuk 

mengeluarkan bahaya ketika aktifitas gunung merapi menunjukkan bahaya. Kesiapan prasarana 

sistem peringatan dini dilihat pula dari kegiatan pemeliharan yang dilakukan guna merawat 

prasarana yang ada agar dapat berfungsi optimal. Selain itu prasarana sudah siap ketika sudah ada 

pemeliharaan prasarana agar mampu berfungsi dengan baik. 

Tabel I. 6 

Kriteria Prasarana Sistem Peringatan Dini 

Prasarana Parameter  
Kriteria 

Siap 

Kriteria 

Tidak Siap 

Sistem 

Peringatan 

Dini 

Kondisi dan 

fungsi 

prasrana 

(UNDRP, 

2007) 

Prasarana 

sistem 

peringatan 

dini dapat 

dioperasikan 

selama 24 

jam dan 

menjangkau 

masyarakat  

Prasarana 

bencana pada 

kondisi tidak 

baik 

sehingga 

tidak mampu 

beroperasi 

atau 

digunakan. 

 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Dilakukan 

pemeliharaan 

rutin serta 

perbaikan 

Pemeliharaan 

tidak 

dilakukan 

secara rutin.  
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Prasarana Parameter  
Kriteria 

Siap 

Kriteria 

Tidak Siap 

atau 

penggantian 

ketika 

diperlukan. 

     Sumber: Analisis ,2018  

1.10.4 Analisis Tempat Evakuasi 

Analisis ini digunakan untuk melihat bentuk kesiapan tempat evakuasi yang digunakan 

berdasarkan kriteria daya tampung tempat evakuasi. Jumlah pengungsi diasumsikan dari data 

kejadian bencana sebelumnya atau rencana evakuasi yang te lah ditetapkan. Tempat evakuasi sudah 

layak ketika sudah memenuhi syarat minimal cakupan lantai tiap orangnya yaitu 3,5 m
2
 (Sphere, 

2011). Tempat evakuasi belum layak ketika minimal cakupan lantai tiap orangnya kurang dari 

standar sehingga perlu dipindahkan ke tempat evakuasi sementara yang lain. Prasarana tempat 

evakuasi juga dikatakan sudah siap ketika sudah dilakukan pemeliharaan agar kondisi tempat 

evakuasi dapat terjaga. 

Analisis pada sub bab ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengolahan data 

sekunder dan lapangan. Pengolahan data tersebut kemudian dijadikan variabel perhitungan. Bentuk 

perhitungan diadaptasi dari kebutuhan standar minimal tempat evakuasi yang disarankan saat 

keadaan darurat pada saat bencana (Sphere,2011). Bentuk perhitungan cakupan tempat evakuasi 

seperti berikut: 

 

a  
 

 
 

Keterangan: 

a : luas lantai tiap orang  

A : total luas lantai tempat evakuasi 

P : Jumlah pengungsi 

Tabel I. 7 

Kriteria Prasarana Sistem Peringatan Dini 

Prasarana Parameter  
Kriteria 

Siap 

Kriteria 

Tidak Siap 

Tempat 

Evakuasi 

Daya 

Tampung  

(Sphere 

Hasil 

perhitungan 

luas lantai 

tiap 

orangnya 3,5 

Hasil luas 

lantai tiap 

orangnya 

dibawah 

standar (<3,5 
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Prasarana Parameter  
Kriteria 

Siap 

Kriteria 

Tidak Siap 

Project,2011) m
2
. m

2
/orang). 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Dilakukan 

pemeliharaan 

rutin serta 

perbaikan 

atau 

penggantian 

ketika 

diperlukan. 

Pemeliharaan 

tidak 

dilakukan 

secara rutin.  

    Sumber: Analisis ,2018 

1.10.5 Analisis Prasarana Sanitasi dan Air Bersih Bencana 

Analisis prasarana sanitasi dan air bersih bencana pada penelitian ini dibagi menjadi tiga 

prasarana yaitu prasarana air bersih, prasarana mck, dan prasarana persampahan. Analisis prasarana 

air bersih dilakukan berdasarkan kondisi dan fungsi pelayanan air bersih bencana. Kriteria antara 

lain kuantitas pelayanan dan kualitas air bersih. Ketika hasil observasi data di lapangan tidak 

sejalan dengan parameter kriteria prasarana air bersih yang layak maka perlu adanya intervensi 

agar prasarana yang ada dapat memenuhi saat bencana. Prasarana air bersih dinilai baik ketika 

prasarana yang ada mampu memenuhi kebutuhan minimal air bersih sesuai standar minimal 

bantuan bencana yang layak. Ukuran minimal dari bantuan air bersih yaitu kuantitas airnya mampu 

memenuhi minimal kebutuhan air per orang dan kualitas air yang baik.  

Kuantitas kebutuhan air minimal pada saat terjadi bencana adalah 15 liter/orang/hari (Sphere, 

2011). Dengan begitu kebutuhan air bersih dapat tercukupi ketika debit dari sumber air bersih  

mampu memenuhi kebutuhan minimalnya pada saat bencana. Bentuk perhitungan diadaptasi dari 

catatan teknis jumlah  kebutuhan air minimal untuk minum, sanitasi dan higienis pada keadaan 

darurat (Sphere 2011). Berikut bentuk perhitungan debit air minimal untuk pelayanan pada suatu 

tempat evakuasi:  

 

 

 

Keterangan:  

q : kebutuhan air tiap orang (standar 15 liter/orang/hari) 

Q : Debit air (liter/detik)  

P : Jumlah penduduk yang dievakuasi 
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Analisis prasarana MCK dilakukan dengan melihat fungsi pelayanan MCK yang digunakan 

saat bencana. Fungsi tersebut antara lain kapasitas tiap jamban, dan akses ke jamban. Prasarana 

MCK bencana dinilai baik ketika toilet yang digunakan mencukupi standar minimal kapasitas tiap 

orang yang menggunakan. Jarak penampung limbah/septictank pada standar yang ditetapkan 

sehingga tidak merembes ke sumber air. Bentuk perhitungan diadaptasi dari angka minimal 

kapasitas toilet pada saat bencana (Sphere,2011). Berikut bentuk perhitungan jumlah toilet yang 

perlu disediakan pada tempat evakuasi (Sphere,2011):  

 

 

Keterangan: 

c :  kapasitas tiap toilet  

C : Jumlah toilet yang disediakan 

P : Jumlah pengungsi 

Analisis prasarana persampahan dilakukan berdasarkan indikator yang digunakan dalam 

melihat kinerja pelayanan prasarana persampahan yang digunakan saat bencana. Aspek yang dinilai 

adalah aspek pengelolaan prasarana persampahan. 

Tabel I. 8 

Kriteria Prasarana Sanitasi dan Air Bersih 

Prasarana 
Parameter  

Kriteria Siap 
Kriteria Tidak 

Siap 

Air Bersih 

 

Kuantitas 

kebutuhan air 

(Sphere 

Project,2011) 

(Perka BNPB no 

7 tahun 2008) 

Hasil kuantitas air per 

orang per hari ≥ 15 

liter 

Hasil kuantitas air 

per orang per hari< 

15 liter 

Kualitas Air  

(Sphere 

Project,2011) 

Ciri ciri airnya  t idak 

berwarna, t idak berasa, 

tidak berbau, jernih, 

Ciri ciri kondisi air 

yng belum layak 

(berwarna, berbau, 

tidak jernih ) 

Operasional 

dan 

Pemeliharaan 

Dilakukan 

pemeliharaan 

prasarana air bersih 

secara rutin serta 

perbaikan atau 

penggantian ketika 

diperlukan. 

Pemeliharaan tidak 

dilakukan secara 

rutin. 

 

MCK 

 

Kapasitas toilet 

(Sphere 

Project,2011) 

(Perka BNPB no 

Kapasitas orang di tiap 

toilet ≤ 20 orang 

Hasil kapasitas 

orang di tiap toilet 

> 20 orang 
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Prasarana 
Parameter  

Kriteria Siap 
Kriteria Tidak 

Siap 

7 tahun 2008) 

Septictank 

(Perka BNPB no 

7 tahun 2008) 

Dasar penampung 

kotoran sedekat-

dekatnya 1,5 meter d i 

atas air tanah. 

Pembuangan limbah 

cair dari jamban 

keluarga t idak 

merembes ke sumber 

air manapun, baik 

sumur maupun mata 

air lainnya, sungai, dan 

sebagainya. 

Pembuangan 

limbah cair 

merembes ke 

sumber air 

Operasional 

dan 

Pemeliharaan 

Dilakukan 

pemeliharaan 

prasarana MCK secara 

rutin serta perbaikan 

atau penggantian 

ketika diperlukan. 

Pemeliharaan tidak 

dilakukan secara 

rutin. 

Persampahan 

 

Pengelolaan 

Sampah 

Adanya rencana 

pengelolaan sampah 

Belum adanya 

pengelolaan 

sampah 

     Sumber: Analisis ,2018 

1.10.6 Analisis Kesiapan Prasarana Bencana 

Analisis kesiapan prasarana bencana dilakukan dengan analisis skoring. Hasil dari 

perhitungan tersebut menunjukkan seberapa besar prasarana yang sudah siap untuk digunakan 

masyarakat Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang yang berpotensi terkena dampak bencana 

erupsi Gunung Merapi. Keseluruhan prasarana bencana dikategorikan sudah siap ketika prasarana 

yang ada dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria prasarana yang layak bagi pengungsi 

sehingga mampu melayani masyarakat ketika dibutuhkan baik saat bencana maupun pasca 

bencana. 

Nilai kesiapan prasarana bencana mengadaptasi dari penilaian analisis kesiapsiagaan 

bencana UNESCO/ISDR dan LIPI (2006). Pada penelitian ini tingkat kesiapan prasarana bencana 

diukur dari presentase hasil jumlah sampel yang memiliki nilai parameter kriteria siap. Semakin 

tinggi angka nilai kesiapan tersebut semakin tinggi pula tingkatan kesiapsiagaan dari subjek yang 

diteliti (UNESCO/ISDR dan LIPI, 2006). 

Tabel I. 9 

Kategori Tingkat Kesiapan Prasarana 

No Tingkat Kategori 
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Kesiapan  

1 80 - 100 Sangat siap 

2 65 – 79 Siap 

3 55 – 64 Hampir siap 

4 40 – 54 Kurang siap 

5 0 – 39 Belum siap 

Sumber: Diadaptasi dari  UNESCO/ISDR dan LIPI, 2006 

1.11 Kerangka Analisis 

Kerangka anaisis dalam penelitian digunakan untuk menjelaskan langkah - langkah yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian. Anaslisis penelitian ini mencakup antara lain: 

1. Analisis Identifikasi Persebaran Prasarana 

Analisis ini dilakukan sebagai identifikasi awal kondisi dan persebaran prasarana bencana 

di wilayah studi.  

2. Analisis Penilaian Jalur Evakuasi 

Analisis ini dilakukan untuk menilai jalur evakuasi dengan aspek kondisi jalan dan 

pelayanan jalan. Jalur evakuasi dinilai untuk mengetahui kesiapan jalur evakuasi apabila 

akan digunakan dalam proses evakuasi bencana. 

3. Analisis Penilaian Sistem Peringatan Dini 

Analisis ini dilakukan untuk menilai prasarana bencana sistem peringatan dini yang ada 

dengan melihat aspek kondisi dan fungsi prasarana serta operasional dan pemeliharaan 

sistem peringatan dini. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan sistem peringatan 

bencana ketika terjadi bencana. 

4. Analisis Peilaian Tempat Evakuasi 

Analisis ini dilakukan untuk menilai kesiapan prasarana bencana tempat evakuasi yang ada 

dengan melihat aspek kapasitas tempat evakuasi serta operasi dan pemeliharaan. Analisis 

ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan tempat evakuasi untuk digunakan  ketika terjadi 

bencana. 

 

 

 

5. Analisis Penila ian Sanitasi dan Air Bersih 



28 

 

Analisis ini dilakukan untuk menilai sanitasi air bersih yang ada dengan melihat aspek 

kelayakan fasilitas toilet, pengelolaan persampahan, kuantitas air bersih, kualitas air bersih, 

serta operasional pemeliharaan fasilitas sanitasi dan air bersih.  

6. Analisis Penilaian Kesiapan Prasarana Mitigasi Bencana 

Analisis ini dilakukan dengan menggabungkan hasil analisis prasarana sebelumnya 

sehingga diperoleh tingkat kesiapan dari keseluruhan prasarna bencana yang ada. 
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Sumber: Analisis Penulis, 2018 

Gambar I. 7 
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1.12 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan memuat tentang penjelasan mengenai latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan dan sasaran, manfaat penelitian, ruang lingkup wilayah 

dan , keaslian penelitian, posisi penelitian dalam bidang ilmu perencanaan wilayah 

dan kota, dan kerangka pikir. 

BAB II  KAJIAN LITERATUR 

Pada bab ini berisi literatur yang relevan mengenai manajemen bencana serta 

prasarana bencana yang diteliti.  

BAB III  GAMBARAN UMUM  

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum dan kondisi eksisting prasarana 

bencana di Kecamatan Dukun. 

BAB IV  ANALISIS 

Pada bab ini berisi tentang paparan analisis hasil penelitian kesiapan prasarana 

antara lain jalur evakuasi, sistem peringatan dini, tempat evakuasi, dan sanitasi dan 

air bersih yang ada di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. 

BAB V  KESIMPULAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan 

penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

 


