Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

PENINGKATAN KAPASITAS KAMPUNG TANGGUH BENCANA
MELALUI PENYUSUNAN RENCANA EVAKUASI
Fitria Nucifera1), Firman Asharudin2)
1)

Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas AMIKOM Yogyakarta
2)
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas AMIKOM Yogyakarta
Email : fnucifera@amikom.ac.id1), emailkedua@gmail.com2)

Abstrak
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan sebuah program
kegiatan dalam rangka pengurangan risiko bencana berbasis komunitas bernama Kelurahan/Desa Tangguh
Bencana. Kota Yogyakarta merupakan salah satu propinsi yang memiliki multi risiko bencana.
Kelurahan/Desa Tangguh Bencana di Kota Yogyakarta dalam pelaksanaannya di tingkat daerah
dikhususkan lagi menjadi Kampung Tangguh Bencana. Kampung Tangguh Bencana Ponggalan berlokasi di
Kampung Ponggalan, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Kampung
Ponggalan memiliki potensi ancaman bencana berupa banjir, gempabumi, angin putting beliung dan
longsor. Kampung Tangguh Bencana (KTB) Ponggalan didirikan pada tahun 2014. Namun dalam
perkembangannya KTB ini tergolong dalam KTB yang belum berkembang dikarenakan kurangnya kapasitas
sumberdaya dalam pengelolaan KTB. Upaya peningkatan kapasitas masyarakat dapat dilakukan dengan
upaya structural dan non-struktural. Penyusunan rencana evakuasi bencana di Kampung Ponggalan
merupakan salah satu upaya non struktural. Denah jalur evakuasi serta penanda arah jalur evakuasi
dipasang pada ruang publik yang strategis sehingga masyarakat dapat melihat dan memahami secara
langsung. Selain itu informasi jalur evakuasi juga dipublikasikan via website sehingga dapat diakses dengan
mudah.
Kata kunci: kampung tangguh bencana, peningkatan kapasitas, rencana evakuasi
1. PENDAHULUAN

Banyaknya ancaman bencana yang ada di Indonesia
menjadikan masyarakat memiliki risiko ancaman
bencana yang tinggi. Upaya pengurangan risiko
bencana tersebut dapat dilakukan dengan
peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam
menghadapi bencana. Kesiapsiagaan ini meliputi
banyak aspek antara lain pemahaman tentang
bencana, respon terhadap bencana dan pengetahuan
mengenai evakuasi ketika terjadi bencana.

Kejadian bencana mengakibatkan kerugian yang
besar dalam berbagai bidang. Indonesia terletak
pada perbatasan lempeng besar yaitu lempeng Indo
Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di
bagian utara serta lempeng Pasifik di bagian timur.
Selain itu, Indonesia yang berada di zona ITCZ
(Inter Tropical Convergence Zone) menjadikan
Indonesia memiliki curah hujan yang melimpah
sepanjang tahun [1].
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Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1
Tahun 2012, desa/kelurahan tangguh bencana
adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan
mandiri unruk beradaptasi dan menghadapi potensi
ancaman bencana serta memulihkan diri sendiri
dari dampak-dampak bencana yang merugikan [3].
Kelurahan/Desa Tangguh Bencana ini dalam

Berdasarkan data yang tercatat BNPB pada Data
Informasi Bencana Indonesia (DIBI) tahun 20052015, Indonesia telah mengalami lebih dari 15.400
kejadian bencana. Kejadian tersebut terdiri dari 78
% bencana hidrometeorologis meliputi banjir,
gelombang ekstrim, kebakaran lahan dan hutan,
kekeringan, cuaca esktrem dan sekitar 22%
merupakan kejadian bencana geologis berupa
gempabumi, tsunami, longsor dan letusan
gunungapi [2].

163

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

pelaksanaannya di tingkat daerah dikhususkan lagi
menjadi Kampung Tangguh Bencana.

pengurus KTB. Penduduk lokal dipandang
memiliki pengetahuan yang mendalam tentang
lingkungan tempat tinggal mereka yang dapat
diekspresikan dalam kerangka geografis yang
mudah dimengerti dan diakui secara universal [4].
Pendekatan partisipatif dalam hal ini dilakukan
untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi
yang dapat digunakan sebagai titik kumpul maupun
jalur evakuasi yang memungkinkan.

Kampung Tangguh Bencana Ponggalan berlokasi
di Kampung Ponggalan, Kelurahan Giwangan,
Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
Kampung Ponggalan memiliki potensi ancaman
bencana berupa banjir, gempabumi, angin putting
beliung dan longsor. Kampung Tangguh Bencana
(KTB) Ponggalan didirikan pada tahun 2014.
Namun dalam perkembangannya KTB ini
tergolong dalam KTB yang belum berkembang.
Hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi
masyarakat dalam kegiatan KTB serta kurangnya
kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan
KTB.
Peningkatan kapasitas KTB Ponggalan perlu
dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di
Kampung Ponggalan. Urgensi permasalahan yang
menjadi prioritas adalah penyusunan rencana
evakuasi bencana di Kampung Ponggalan. Rencana
evakuasi bencana merupakan hal yang sangat
penting untuk dipersiapkan sebelum bencana
terjadi. Rencana evakuasi harus diketahui oleh
seluruh masyarakat di Kampung Ponggalan. Oleh
karena itu informasi mengenai jalur evakuasi dan
arah jalur evakuasi diperlukan untuk dipasang di
ruang publik. Selain itu informasi mengenai jalur
evakuasi juga dipublikasikan melalui website agar
dapat diakses oleh semua warga masyarakat
Kampung Ponggalan.

Gambar 2. Diskusi dengan pengurus KTB
Tahap ketiga yaitu visualisasi dan publikasi
informasi jalur evakuasi. Visualisasi rencana jalur
evakuasi diwujudkan dalam peta, denah, arah
evakuasi dan website. Peta jalur evakuasi dijadikan
sebagai dokumen Kampung Tangguh Bencana.
Denah dan arah jalur evakuasi dipasang di ruang
publik strategis yaitu di Pos Ronda pada setiap RT
dan Posyandu RW.

2. METODE PELAKSANAAN
Penyusunan
rencana
evakuasi
bencana
dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu tahap
pemetaan, tahap diskusi penentuan jalur evakuasi
dan titik kumpul serta tahap visualisasi dan
publikasi. Pemetaan kawasan Kampung Ponggalan
secara detail dilakukan dengan menggunakan drone
dengan tipe DJI Mavic 2 (Gambar 1).

3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
3.1. Gambaran Wilayah dan Ancman Bencana
Kampung Ponggalan
Kampung Ponggalan mencakup wilayah RW 06
Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo,
Kota Yogyakarta. Luas Kampung Ponggalan
sebesar 7,8 Ha yang dengan penggunaan lahan
yang didominasi oleh permukiman. Kampung
Ponggalan memiliki topografi yang datar hingga
bergelombang. Topografi bergelombang hingga
berlereng terjal berada di sempadan Sungai
Gajahwong. Kampung Ponggalan dibatasi oleh
Sungai Gajahwong di sebelah timur, Jalan
Mondorakan di sebelah utara, Jalan Imogiri Timur
di sebelah barat dan Jalan Karangmiri di sebelah
selatan.
Secara demografi, Kampung Ponggalan dihuni oleh
590 jiwa yang tersebar dalam 3 RT (Rukun
Tetangga). Penduduk laki-laki berjumlah 311 orang
dan penduduk perempuan berjumlah 279 orang.

Gambar 1. DJI Mavic Air 2
Tahap kedua merupakan tahap diskusi penentuan
jalur evakuasi. Penentuan jalur evakuasi dilakukan
dengan pendekatan partisipatif dalam hal ini adalah
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Sebanyak 29 % penduduk berpendidikan SMA, 28
% berpendidikan SD, 14 % belum/tidak sekolah, 10
% berpendidikan SMP dan lainnya berpendidikan
perguruan tinggi.
Kampung Ponggalan memiliki ancaman bencana
yang cukup kompleks. Beberapa ancaman bencana
yang terdapat di Kampung Ponggalan antara lain
gempabumi, banjir, longsor tebing, angin kencang
dan wabah penyakit DBD. Identifikasi ancaman
bahaya dideskripsikan pada Tabel 1.

Jenis ancaman
bencana

Tabel 1. Ancaman bencana dan potensi dampak

Wabah
penyakit DBD

Jenis ancaman
bencana

Gempabumi

Dampak

Kerusakan
infrastruktur
berupa
bangunan
permukiman
dan
jalan,
korban
luka
dan
korban
jiwa, trauma
psikologis,
kerugian
ekonomi,
kerusakan
jaringan listrik
Banjir
Kerusakan
infrastruktur
terutama yang
dekat dengan
aliran sungai,
korban
luka
dan
korban
jiwa, trauma
psikologis,
penyebaran
penyakit
Longsor tebing Kerusakan
infrastruktur
berupa tanggul
dan
permukiman di
sekitar
tanggul,
korban
luka
dan
korban
jiwa
Angin kencang Kerusakan
infrastruktur
permukiman,
pohon
tumbang,
korban
luka

Kemungkinan
Terjadi

Gempa dengan
intensitas besar
kemungkinan
terjadi kecil,
Gempa dengan
intensitas kecil
memiliki
probabilitas
yang
lebih
besar

Dampak

Kemungkinan
Terjadi

dan
korban
jiwa, trauma
psikologis,
kerusakan
jaringan
listrik,
kerugian
ekonomi
Korban sakit Wabah
dan
korban penyakit DBD
meninggal
dapat terjadi
pada
musim
peralihan yaitu
pada
akhir
musim
penghujan dan
awal
musim
kemarau

3.2. Rencana Evakuasi Bencana

Penyusunan rencana evakuasi bencana dilakukan
melalui berdiskusi dengan Pengurus KTB. Hal
utama yang ditentukan adalah titik kumpul dan
jalur evakuasi. Penentuan titik kumpul dalam
evakuasi
bencana
sangat
penting dalam
menyelamatkan korban bencana. Titik kumpul yang
ideal adalah tempat yang luas dan terbuka sehingga
dapat menampung banyak orang. Berdasarkan
analisis dampak dan kerugian bencana, bencana
gempabumi berpotensi menimbulkan dampak dan
kerugian yang paling besar. Hal ini dikarenakan
Kampung Ponggalan berada di kawasan perkotaan
yang padat penduduk. Penentuan jalur evakuasi
yang mudah dan aman menjadi sulit dilakukan.
Jalur evakuasi difokuskan pada bencana
gempabumi yang bisa dating kapan saja.
Selanjutnya jalur evakuasi ini pun dapat diterapkan
untuk bencana yang lain seperti banjir, putting
beliung, longsor tebing maupun pohon tumbang.
Jalur evakuasi diarahkan menuju titik kumpul
terdekat melalui jalan-jalan yang ada di kawasan
Kampung Ponggalan.
Kampung Ponggalan memiliki beberapa lokasi
yang memenuhi syarat untuk dijadikan titik
kumpul. Lokasi tersebut merupakan lahan kosong,
lapangan voli, halaman masjid dan halaman rumah
warga yang cukup luas. Minimalnya terdapat 6
lokasi titik kumpul (Gambar 3) di Kampung
Ponggalan. Namun dalam pelaksanaannya keenam
titik kumpul tersebut tidak dapat dimanfaatkan
secara maksimal. Hal ini dikarenakan adanya
kendala sosial menyangkut kepemilikan lahan dan
perijinan dari pemilik lahan. Dua lokasi lahan

Banjir
dapat
terjadi
pada
setiap musim
penghujan

Longsor dapat
terjadi
pada
musim
penghujan

Angin kencang
dapat terjadi
pada
musim
peralihan
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kosong yang berada di Kampung Ponggalan bukan
merupakan milik warga Ponggalan. Hal ini
menjadikan lokasi tersebut terkendala apabila
dijadikan titik kumpul dan dipermasalahkan oleh
pemilik lahan. Oleh karena itu titik kumpul yang
secara resmi diberi symbol/tanda adalah pada lokasi
yang benar-benar sudah diijinkan oleh pemiliknya
dan pada lokasi yang merupakan lahan milik
bersama/lahan RW.
Informasi mengenai jalur evakuasi dipublikasikan
di ruang publik dalam hal ini adalah pos ronda yang
ada di masing-masing RT. Pada titik-titik tersebut
dipasang publikasi berupa denah jalur evakuasi dan
titik kumpul serta papan penunjuk arah jalur
evakuasi (Gambar 4, 5 dan 6).

Gambar 5. Denah Jalur Evakuasi dan Titik
Kumpul di RT 16

Gambar 3. Peta Titik Kumpul Kampung
Ponggalan serta Lokasi Pemasangan Denah
Jalur Evakuasi

Gambar 6. Denah Jalur Evakuasi dan Titik
Kumpul di RT 18

Gambar 4. Denah Jalur Evakuasi dan Titik
Kumpul di RT 17

Keberadaan denah dan papan penunjuk arah jalur
evakuasi ini membantu masyarakat untuk dapat
mengetahui informasi mengenai jalur evakuasi dan
penyelamatan diri ketika bencana. Evakuasi
mandiri adalah cara penyelamatan diri yang paling
efektif dilakukan ketika bencana terjadi.
Permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat
seringkali menjadi kendala dalam meningkatkan
kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Salah satunya adalah kesenjangan sosial yang
terjadi di Kampung Ponggalan dimana terdapat gap
antara masyarakat yang tinggal di bantaran sungai
dan yang tinggal di Kampung. Permasalahan ini
sangat sensitif sehingga dalam pelaksanaan
program-program pengurangan risiko bencana
diperlukan pendekatan khusus.
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4. KESIMPULAN
1) Kampung Ponggalan merupakan kawasan padat
penduduk sehingga diperlukan jalur evakuasi
dan titik kumpul yang mudah dijangkau.
2) Kendala dan permasalahan sosial di masyarakat
dapat menjadi penghambat dalam menjalankan
upaya pengurangan risiko bencana di
masyarakat.
3) Beberapa lokasi titik kumpul masih terkendala
pada permasalahan sosial dengan pemilik lahan
sehingga untuk sementara tidak dapat
difungsikan secara optimal.
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