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KATA PENGANTAR 
 
 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik 
merupakan jabatan profesional. Dengan demikian profesionalisme guru dituntut 
terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Bab VI pasal 28 ayat 1, menyatakan bahwa pendidik harus 
memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki kompetensi sebagai agen 
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sebagai agen pembelajaran, guru 
dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 
profesional. Keempat kompetensi tersebut harus dikembangkan secara utuh,  
sehingga terintegrasi dalam kinerja guru.  

Untuk meningkatkan kualitas guru, mulai tahun 2012 Badan PSDMPK 
dan PMP memberlakukan kebijakan baru yaitu (1) semua guru yang akan 
mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) diwajibkan mengikuti Uji 
Kompetensi Awal (UKA), (2) Hasil UKA sebagai gambaran kondisi kompetensi 
guru digunakan sebagai dasar pelaksanaan PLPG. Guru yang dinyatakan belum 
memenuhi standar minimal UKA diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan 
latihan yang di selengarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) atau Lembaga Penjaminan Mutu 
Pendidikan (LPMP). 

Dalam rangka penyelenggaran diklat guru SD Pasca-UKA agar 
memenuhi kompetensi yang diharapkan maka dipandang perlu adanya  bahan 
ajar atau modul. Bahan ajar atau modul yang dipersiapkan didasarkan atas hasil 
analisi kebutuhan para peserta uji kompetensi awal yang belum memenuhi 
standar minimal UKA. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu 
menyiapkan bahan ajar ini. 

 

                Jakarta,  Juni 2012 

                Kepala Badan PSDMPK dan PMP  

 

 

                                       Syawal Gultom 
    NIP 19620203 198703 1 002 
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BENTUK – BENTUK BENCANA ALAM 
 
 

A. Tujuan Pembelajaran/Kompetensi 
 
Setelah mempelajari modul ini peserta diklat dapat : 

a. menjelaskan pengertian gejala alam 

b. menjelaskan proses endogen dan eksogen 

c. menjelaskan pengertian bencana alam 

d. memberikan 3 contoh bencana alam akibat gejala alam 

e. memberikan 3 contoh bencana alam akibat aktifitas manusia 

f. meberikan 3usaha penanggulangan bencana alam  

 
B. Panduan/Strategi Belajar 

Untuk mempelajari modul ini dapat melalui atau menggunakan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Bacalah modul ini dengan seksama 

b. Pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah dengan 

metode ceramah bervariasi, inkuiri, dan diskusi kelompok 

c. Pada setiap penyampaian materi, saudara diharapkan dapat memahami 

setiap konsep dengan baik.  

d. Pemahaman terhadap suatu konsep dapat dilakukan dengan mempelajari 

uraian materi dan contoh soal. 

 

C. Media belajar 

Dalam proses belajar mengajar tentang bencana alam dalam 

pembelajaran IPS dapat menggunakan media pembelajaran berupa 

:Gambar-gambar yang menunjukkan tentang bentuk-bentuk bencana alam 

 

D. Uraian materi 
 

Indikator: 

1. Dapat menjelaskan pengertian gejala alam 

2. Dapat menjelaskan proses endogen dan eksogen 
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3. Dapat mejelaskan pengertian bencana alam 

4. Dapat menyebutkan 3 contoh bencana alam akibat gejala alam 

5. Dapat menyebutkan 3 contoh bencana alam akibat aktifitas manusia 

6. Dapat menyebutkan 3 usaha penanggulangan bencana alam 
 

BENTUK – BENTUK BENCANA ALAM 
 

1. Gejala Alam 
Gejala alam yang ada di Indonesia terdiri atas gejala alam yang 

diakibatkan oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen 

terdiri atas diastropisme, tektonik lempeng dan volkanisme, sedang tenaga 

eksogen terdiri atas air yang mengalir, angin, glasier, dan gelombang. Masing 

– masing tenaga tersebut akan menimbulkan berbagai macam gejala alam. 

Tenaga endogen menyebabkan adanya gejala/proses endogen, proses ini 

meliputi pelipatan, pensesaran, pelengkungan, gempa bumi dan volkanisme. 

Tenaga eksogen berakibat terjadinya gejala/proses eksogen yang terdiri atas 

pelapukan, erosi, sedimentasi dan gerak massa batuan. 

a. Proses – proses endogen 

1) Volkanisme/Gunungapi 

Volkanisme merupakan salah satu gejala alam yang mencakup 

peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma (massa cair pijar) 

ke permukaan bumi melalui suatu rekahan dalam kerak bumi. Magma 

yang sudah keluar disebut lava. 

Gunungapi diklasifikasikan ke dalam dua sumber erupsi, yaitu (1) 

erupsi pusat, erupsi keluar melalui kawah utama; dan (2) erupsi 

samping, erupsi keluar dari lereng tubuhnya; (3) erupsi celah, erupsi 

yang muncul pada retakan/sesar dapat memanjang sampai beberapa 

kilometer; (4) erupsi eksentrik, erupsi samping tetapi magma yang 

keluar bukan dari kepundan pusat yang menyimpang ke samping 

melainkan langsung dari dapur magma melalui kepundan tersendiri. 

Berdasarkan tinggi rendahnya derajat fragmentasi dan luasnya, 

juga kuat lemahnya letusan serta tinggi tiang asap, maka gunungapi 

dibagi menjadi beberapa tipe erupsi: (1) Tipe Hawaiian, yaitu erupsi 

eksplosif dari magma basaltic atau mendekati basalt, umumnya berupa 
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semburan lava pijar, dan sering diikuti leleran lava secara simultan, 

terjadi pada celah atau kepundan sederhana; (2) Tipe Strombolian, 

erupsinya hampir sama dengan Hawaiian berupa semburan lava pijar 

dari magma yang dangkal, umumnya terjadi pada gunungapi sering aktif 

di tepi benua atau di tengah benua; (3) Tipe Plinian, merupakan erupsi 

yang sangat ekslposif dari magma berviskositas tinggi atau magma 

asam, komposisi magma bersifat andesitik sampai riolitik (lihat Gambar 

1). 

 
Gambar 1. Tipe erupsi/letusan Gunungapi 

 
2) Lempeng  Tektonik 

Planet bumi kita terbagi atas empat bagian yaitu inti dalam, inti 

luar, mantel, dan kerak (lihat Gambar 2). Bagian kerak (litosfere) terdiri 

atas beberapa lempeng makro dan mikro. Lempeng – lempeng itu saling 

bergerak satu terhadap lainnya, ada tiga macam gerakan lempeng yaitu 

saling mendekat (konvergen), saling menjauh (devergen) dan gerakan 

sejajar (transform) lihat Gambar 3. Negara Indonesia terbentuk oleh 

pertemuan tiga lempeng besar yaitu lempeng Eurasia/Asia, lempeng 

Pasifik, dan lempeng Australia, serta satu lempeng kecil yaitu lempeng 

Philipina. Akibat dari pertemuan lempeng-lempeng tersebut adalah 

Indonesia yang tektoniknya aktif dengan ciri  gempa bumi sangat aktif 

dan gunung api aktif dari 256 gunungapi yang ada di dunia 128 gunung 

api berada di Indonesia. Sebaran gunung api tersebut sejajar dengan 
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jalur subduksi yaitu jalur pertemuan lempeng tektonik yang berada pada 

jalur dalam. 

 
Gambar 2. Pembagian lapisan Planet Bumi 

 
Gambar 3. Jenis gerakan lempeng 

 

3) Diastropisme   

Berdasarkan kecepatan gerak lurus dan luas daerahnya, pembagian 

gerakan tekto-genetik adalah sebagai berikut: 

a) Gerakan epirogenetik adalah gerakan yang mengakibatkan turun 

naiknya lapisan kulit bumi. Gerakan ini relatif lambat dan berlangsung 

relatif lama di suatu daerah yang luas. Contoh: pembentukan 

kontinen atau benua.  

Tanda-tanda yang kelihatannya jelas dari gerak epirogenetik dapat 

dibedakan menjadi dua. 
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 Epirogenetik positif (perubahan permukaan laut positif) adalah 

gerak turunnya suatu daratan sehingga permukaan air laut 

kelihatan naik. 

 Epirogenetik negatif (perubahan permukaan laut negatif) adalah 

gerak naiknya suatu daratan sehingga permukaan air   laut 

kelihatan turun. 

 

 

 

 
 

b) Gerak orogenetik adalah gerakan atau pergeseran lapisan kulit bumi 

yang relative lebih cepat daripada gerakan epirogenetik serta meliputi 

daerah yang sempit. Gerak orogenetik menyebabkan adanya 

tekanan horizontal atau vertikal pada kulit bumi sehingga terjadi 

bentukan lipatan,  patahan, dan pelengkungan. 

Lipatan (fold) 
Lipatan adalah suatu kenampakan yang diakibatkan oleh tenaga 

tangensial yang berupa tenaga tarik dan tekan pada kulit bumi yang 

plastis. Lapisan yang melengkung membentuk lipatan yang besar, 

punggung lipatan atau antiklinal dan lembah lipatan atau sinklinal. 

Lembah sinklinal yang sangat luas disebut geosinklinal. Daerah 

ladang minyak bumi di Indonesia umumnya terletak pada daerah 

geosinklinal yang oleh J.H.F Umgrove disebut idiogeosinklinal. 

Adakalanya sebuah daerah lipatan terjadi dari beberapa antiklinal 

dan sinklinal. Deretan semacam itu masing- masing disebut 

antiklinorium dan sinklinorium. 

 
Lipatan (fold) terdiri atas berbagai bentuk : 

� Lipatan tegak (symmetrical fold) terjadi karena pengaruh tenaga 

radial, kekuatannya  sama atau seimbang dengan tenaga 

tangensial. 
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� Lipatan miring (asymmetrical fold) terjadi karena arah tenaga 

horizontal tidak sama atau tenaga radial lebih kecil daripada 

tenaga tangensial. 

� Lipatan rebah (overturned fold) terjadi karena tenaga horizontal 

berasal dari satu arah. 

� Lipatan menutup (recumbent fold) terjadi karena hanya tenaga 

tangensial saja  yang bekerja. (lihat Gambar 4) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Jenis – jenis lipatan 

 

Patahan (fault)  
Patahan adalah gejala retaknya kulit bumi yang tidak plastis akibat 

pengaruh tenaga horizontal dan tenaga vertikal. Daerah retakan 

seringkali mempunyai bagian-bagian yang terangkat atau tenggelam. 

Jadi, selalu mengalami perubahan dari keadaan semula, kadang 

bergeser dengan arah mendatar, bahkan mungkin setelah terjadi 

retakan, bagian-bagiannya tetap berada di tempatnya. 

Horst (blok batuan naik) adalah lapisan batuan yang terletak lebih 

tinggi dari daerah sekelilingnya, akibat patahnya lapisan-lapisan 

batuan sekitarnya. 
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� Graben/slenk (blok batuan turun) adalah lapisan batuan yang 

terletak lebih rendah dari    daerah  sekelilingnya akibat patahnya 

lapisan batuan sekitarnya. 

� Dekstral, terjadi jika kita berdiri potongan sesar yang berada di 

depan kita bergeser ke    kanan. 

� Sinistral, jika kita berdiri di potongan sesar yang satu dan 

potongan di depan  bergeser ke arah kiri. 

� Block mountain terjadi akibat tenaga endogen yang membentuk 

retak-retakan    disuatu daerah, ada yang naik, ada yang turun, 

dan ada pula yang bergerak miring sehingga terjadilah satu 

kompleks pegunungan patahan yang terdiri atas balok-balok 

litosfer. (lihat Gambar 5). 

 

 
 

Gambar 5. Jenis – jenis Patahan 

b. Proses – proses eksogen 

1. Pelapukan batuan 

Pelapukan batuan yaitu proses berubahnya batuan menjadi tanah (soil) 

baik oleh proses fisik atau mekanik (disintegration) maupun oleh proses 

 Patahan normal 

Patahan turun 

Sesar geser 
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kimia (decomposition). Proses decomposition dapat menyebabkan 

terjadinya mineral-mineral baru  

Pelapukan mekanik adalah proses hancurnya batuan secara mekanik 

atau fisik. Proses ini disebabkan oleh pemuaian dan penyusutan batuan 

karena perubahan suhu yang amat besar  

Pelapukan kimia adalah proses hancurnya batuan karena perubahan 

mineralnya. Pelaku pokoknya adalah air hujan yang melarutkan gas 

CO2 dari atmosfer sehingga setibanya di permukaan bumi sudah 

merupakan asam karbonat. 

Pelapukan mekanik yang disebabkan oleh kegiatan organisme seperti 

merambatnya akar tanaman, injakan binatang-binatang berat, 

penggalian bahan galian oleh manusia, pembajahan sawah dan 

pembuatan jalan atau terowongan oleh manuasia, dapat disebut 

sebagai pelapukan biomekanik atau biofisik. 

Eksfloliasi adalah pengelupasan batuan menjadi bentuk lempeng 

lengkung karena bagian luar batuan lapuk oleh hidrasi atau hidrolisis 

kemudian rontok oleh tenaga mekanik.  

Pelapukan membola atau pelapukan sferioidal adalah pelapukan yang 

disebabkan karena batuan mengalami retak-retak (biasanya karena 

kekar), kemudian retakan itu terisi air. 

2. Erosi dan tranportasi  

Erosi adalah proses berpindahnya materi penyusun permukaan bumi 

(tanah dan batuan) karena terangkut oleh air, angin, atau es yang 

mengalir atau bergerak di permukaan bumi. 

Air yang mengalir di permukaan bumi dapat dibagi menjadi dua macam 

yaitu overland flow dan stream flow. (a) Overland flow mengalir sebagai 

massa air yang luas dan relatif tipis sebagai lembaran air atau alur-alur 

yang saling berhubungan. Proses erosinya disebut erosi lembaran 

(sheet erosion). (b) Stream flow mengalir sebagai massa air yang 

melewati saluran-saluran alam yang jelas terpisah, misalnya sungai. 

Proses erosinya disebut stream erosion. 
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a) Tingkat erosi muda ditandai oleh: 

1) sungai sangat aktif dan erosi berlangsung cepat. 

2) erosi vertikal lebih kuat daripada erosi ke samping. 

3) lembah sungai mempunyai profil berbentuk huruf V. 

4) tidak ada dataran banjir atau kalau ada dataran banjir tersebut 

sangat sempit. 

5) gradien sungai tinggi, ditandai oleh adanya jeram dan air terjun. 

6) anak sungai sedikit dan kecil. 

7) aliran sungai deras. 

8) bentuk sungai relatif lurus. 

b) Tingkat erosi dewasa ditandai oleh: 

1) kecepatan aliran berkurang. 

2) gradien sungai sedang, jeram dan air terjun sudah tereliminir, 

aliran sungai tidak begitu deras. 

3) dataran banjir mulai terbentuk. 

4) erosi ke samping lebih kuat daripada erosi vertikal. 

5) mulai terbentuk meander sungai. 

6) pada tingkat ini sungai mencapai kedalaman paling dalam. 

c) Tingkat erosi tua ditandai oleh: 

1) kecepatan aliran makin berkurang. 

2) pelebaran lembah, walaupun lambat tetapi masih lebih kuat dari 

pada pendalaman sungai. 

3) dataran banjir lebih lebar daripada sabuk meander (meander belt). 

4) oxbow lakes, meander scars, dan tanggul alam (natural levees) 

lebih umum dijumpai daripada ketika sungai ini bertingkat dewasa. 

5) Gerak massa batuan 

 

3. Penyebab gerak massa batuan 

Penyebab  terjadinya gerak massa batuan dapat dibedakan menjadi 

dua, yaitu : 

a) sebab-sebab aktif yaitu berupa kegiatan manusia dalam mengolah 

lahan  

b) sebab-sebab pasif, yang terdiri dari:  
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(1) litologi yaitu: kekompakan batuan, material yang lunak jika basah 

akan menjadi bidang peluncur, 

(2) stratigrafi, lapisan batuan yang lolos air dan yang tidak lolos air 

akan berpengaruh terhadap proses pelapukan yang selanjutnya 

akan berpengaruh terhadap peluncuran massa batuan, 

(3) struktur, retakan, sesar, bidang perlapisan, kemiringan 

perlapisan batuan akan berpengaruh terhadap gerak massa 

batuan, litologi yaitu: kekompakan batuan,  

(4) topografi, kecuraman, lereng atau tebing curam akan 

berpengaruh terhadap gerakan material batuan, 

(5) iklim, curah hujan, dan fluktuasi suhu yang tinggi akan 

berpengaruh terhadap gerak massa batuan, 

(6) organisme, kerapan dan jenis vegetasi penutup  berpengaruh 

terhadap gerak massa batuan. 

4. Macam – macam gerak massa batuan 

a) creeping (rayapan tanah) yaitu gerakan massa tanah sepanjang 

bidang batas dengan batuan induknya. Gerakannya sangat lambat, 

tidak dapat diikuti dengan pengamatan mata langsung. Baru 

diketahui setelah nampak adanya pohon atau tiang listrik/telepon 

yang miring. 

b) mudflow (aliran lumpur) yaitu gerakan massa  yang relatif cair, dan 

gerakannya relatif cepat. Contoh yaitu aliran lahar. 

c) debris flow (aliran bahan rombakan) yaitu gerakan massa bahan 

rombakan yang kering dan bersifat lepas. Gerakannya relatif cepat. 

d) debris slide dan rock slide (geseran bahan rombakan dan geseran 

batuan) yaitu gerakan massa batuan atau bahan rombakan yang 

menggeser sepanjang bidang rata yang miring, misalnya sepanjang 

permukaan bidang perlapisan batuan. 

e) slump (geseran melalui bidang lengkung) 

f) subsidence (amblesan) yaitu gerakan massa tanah atau batuan yang 

relatif vertikal, secara perlahan-lahan. 

g) rock fall (jatuhan batuan) dan debris fall (jatuhan bahan rombakan) 

yaitu gerakan massa batuan atau bahan rombakan yang jatuh bebas 



 
 

11 

karena adanya tebing terjal menggantung (hanging cliff), dan 

gerakannya cepat. (lihat Gambar 6) 

 
Gambar 6. Jenis – jenis gerak massa batuan 

 

2. Bencana Alam 
a. Pengertian Bencana Alam 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yg mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yg disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak phisikologi. (UU 

24 th 2007 ). 

Bencana alam adalah bencana yg di akibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yg disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa 



 
 

12 
 

bumi, stunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 

longsor. ( UU no 24 th 2007 ). 

Sifat bencana adalah Datang tiba tiba ( waktu terjadinya tidak bisa di 

tentukan ), Bisa komunal, bisa lokal, hanya bisa di diteksi dengan gejala 

gejala, ciri ciri atau tanda tanda. 

  

b. Jenis – jenis bencana alam 

1) Bencana alam yang diakibatkan oleh faktor alam 
a) Gempa bumi 

Gempa bumi adalah gejala alam,berupa sentakan alamiah yang 

terjadi di bumi, yang bersumber di dalam bumi dan merambat ke 

permukaan. Gempa adalah salah satu bencana alam yang dapat 

diramalkan. Ada tiga kelompok pembagian gempa bumi yang lazim 

kita kenal. Pertama gempa tektonik, yaitu yang berkaitan erat dengan 

pembentukan patahan (fault), sebagai akibat langsung dari tumbukan 

antar lempeng pembentuk kulit bumi. Gempa ini merupakan gempa 

yang umumnya berkekuatan lebih dari 5 skala Richter. Gempa 

volkanik, yaitu gempa berkaitan dengan aktivitas 

gunung api. Gempa ini merupakan gempa mikro sampai menengah, 

gempa ini umumnya berkekuatan kurang dari 4 skala Richter. Ketiga, 

terban yang muncul akibat longsoran / terban dan merupakan gempa 

kecil. Kekuatan gempa mungkin sangat kecil sehingga yang muncul 

tidak terasa, berupa tremor dan hanya terdeteksi oleh seismograf. 

b) Tsunami 
Tsunami (gelombang pasang) umumnya menerjang pantai landai. 

Asal-usul kejadiannya dapat dihubungkan dengan adanya tektonik 

(selanjutnya disebut gempa) dan letusan gunung api. Tsunami yang 

berhubungan dengan gempa dan letusan gunung api merupakan 

bencana alam lain yang kedatangannya tidak dapat diramal. 

c) Gunungapi 
Gunungapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi 

tempat keluarnya cairanmagma atau gas atau cairan lainnya ke 

permukaan bumi. Material yang dierupsikan kepermukaan bumi 

umumnya membentuk kerucut terpancung. 



 
 

13 
 

Materi yang dikeluarkan dapat berupa padatan panas, cairan panas 

dan gas panas. Beberapa tipe letusan gunungapi dapat diramalkan 

pemunculannya, karena umumnya memiliki selang waktu letusan. 

Bahaya yang ditimbulkan oleh gunung api dikenal sebagai bahaya 

primer dan bahaya sekunder. Bahaya primer merupakan bahaya 

yang berkaitan langsung dengan letusan, Muatan panas berupa 

padatan, cairan dan gas tinggi (di atas 500° C) akan menghanguskan 

semua saja yang disentuhnya. Jatuhan langsung batu dan abu 

volkanik panas G. Galunggung, juga guguran lava pijar dan awan 

panas wedhus gembel yang dikeluarkan oleh G. Merapi merupakan 

contoh bahaya primer. Bahaya sekunder merupakan bahaya yang 

ditimbulkan secara tidak langsung. Jika hujan turun, lahar meluncur 

dan menutup semua yang dilewatinya. Banjir lahar gunung Merapi, 

dan gunung Kelud merupakan contoh bahaya sekunder. 

d) Banjir 
Meningkatnya banjir yang melanda beberapa daerah di wilayah 

Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sering dikaitkan dengan 

pembabatan hutan di kawasan hulu dari sistim Daerah Aliran Sungai 

(DAS). Banjir, sebenarnya merupakan bencana alam paling dapat 

diramalkan kedatangannya, karena berhubungan besar curah hujan. 

Secara klasik, walaupun tidak tepat betul, yang dituduh sebagai biang 

keladi banjir adalah petani, yang menebang hutan dibagian hulu 

DAS. Penebangan dan pengelolaan hutan yang terbatas, tidak begitu 

saja dapat sistim pengaturan air maupun pembudidayaan hutan 

menjadi lading, lahan pertanian atau pemukiman. Apalagi jika disertai 

dengan pemadatan tanah dan erosi yang berat. Penebangan hutan 

dan pemadatan tanah tidak memberikan kesempatan air hujan untuk 

meresap ke tanah. Sebagian besar menjadi aliran permukaan 

dengan pelumpuran. Apalagi didukung oleh sungai yang semakin 

dangkal dan menyempit, bantaran sungai yang penuh dengan 

penghuni, serta penyumbatan saluran air. Padahal, sekali kawasan 

terkena banjir, berikutnya akan mudah banjir lagi. Karena pori 

permukaan tanah tertutup sehingga air sama sekali tidak dapat 

meresap. 
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e) Longsor 
Longsor merupakan gejala alam untuk mencapai kondisi kestabilan 

kawasan . Seperti halnya banjir, sebenarnya gerakan tanah 

merupakan bencana alam yang dapat diramalkan kedatangannya, 

karena berhubungan dengan besar curah hujan. Dan lagi, secara 

alamiah telah nampak, bahwa suatu kawasan memiliki tatanan 

geologis lebih mudah longsor dibanding daerah lain. Batuan yang 

mudah desintegrasi, pola patahan batuan, perlapisan batuan, 

ketebalan tanah lapuk, kemiringan curam, kandungan air tinggi dan 

getaran gempa merupakan sifat geologis yang mempengaruhi proses 

longsoran, manusia dapat sebagai factor pemacu proses longsoran, 

misalnya secara sengaja melakukan penambahan beban, 

penambahan kadar air, penambahan sudut lereng. Karena faktor 

kadar air merupakan hal yang cukup dominan, maka longsor sering 

terjadi di musim hujan. Kawasan Temanggung Utara, Wangon, 

Wonosobo, Sukabumi, Sumedang, Padalarang, Bogor merupakan 

daerah potensi di Jawa. Daerah potensi longsor pada umumnya 

merupakan daerah di tepi pegunungan terjal. 

f) Amblesan 
Bencana alam geologi yang kurang disadari dan dianggap penting 

adalah penyusupan air laut dan amblesan. Walaupun proses ini 

lambat laun terjadi, tetapi kurang mendapat perhatian, dalam arti 

kurang dibicarakan secara serius. Amblesan terjadi jika dilakukan 

penyedotan air melampoi batas kemampuan pada batuan endapan 

jenuh air, sehingga terjadi gangguan tata air tanah. Jika proses 

penyedotan air di luar batas kemampuan pengisian oleh air hujan ini 

dilakukan pada daerah landai, maka akan terjadi pengisian ruang 

kosong pada batuan oleh air laut. Proses ini dikenal sebagai 

penyusupan (intrusi) air laut. Proses penyusupan air laut ini 

maelanda kawasan Jakarta, Semarang dan Surabaya. Akibat 

kejadian ini, air tanah berubah payau, bahkan menjadi asin. Data 

yang ada, penyusunan air laut di tiga kota tersebut cepat dari waktu 

ke waktu. Di Jakarta, penyusupan telah melampaui kawasan Monas. 

Karena kebutuhan meningkat dan pengambilan air tanah makin tidak 
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terkontrol bukan tidak mungkin maka masalah punyusunan air juga 

akan terjadi di beberapa kota lain, misalnya Medan, Menado, Cilacap, 

Tegal, Bojonegoro, Tuban, Pasuruan, Probolinggo, Denpasar, 

Mataram. 

g) Angin Ribut / Putting Beliung  
Bencana angin ribut biasanya terjadi bersamaan dengan datangnya 

musim hujan dan pada musim pancaroba. Puting beliung yaitu gejala 

alam yang disebabkan oleh adanya hembusan angin yang sangat 

kencang, dengan kekuatan yang besar, dan pusaran angin yang 

berbentuk melingkar. Angin adalah udara yang bergerak akibat 

adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. 

h) Badai/ Angin Topan 
Angin atau Badai Topan merupakan gejala alam yang juga 

disebabkan oleh angin. Angin topan terjadi karena udara bergerak 

dari tekanan udara maksimum ke tekanan udara minimum dengan 

pergerakan yang sangat kencang. Angin atau Badai Topan sering 

terjadi di daerah tropis kecuali di daerah yang sangat berdekatan 

dengan garus khatulistiwa dengan radius ratusan kilometer di sekitar 

daerah yang bertekanan rendah dengan kecepatan 20 km/jam. 

i) Kebakaran  
Wilayah yang rawan terhadap bencana kebakaran terdapat 

dilingkungan pemukiman, lingkungan kerja dan daerah 

hutan/perkebunan. 

j) Kekeringan  
Akibat kemarau panjang sering menyebabkan kerusakan tanaman 

pertanian/perkebunan, kekurangan air bersih dan wabah penyakit. 

(lihat Gambar 7). 
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Gambar 7. Jenis – jenis bencana alam di Indonesia 

 

2) Macam bencana alam akibat oleh faktor manusia 
a) Pencemaran Lingkungan 

Pencemaran disebut juga dengan polusi, terjadi karena masuknya 

bahan-bahan pencemar (polutan) yang dapat mengganggu 

keseimbangan lingkungan. Bahan-bahan pencemar tersebut pada 

umumnya merupakan efek samping dari aktivitas manusia dalam 

pembangunan. 

b) Degradasi Lahan 
Degradasi lahan adalah proses berkurangnya daya dukung lahan 

terhadap kehidupan. 

Degradasi lahan merupakan bentuk kerusakan lingkungan akibat 

pemanfaatan lingkungan oleh manusia yang tidak memerhatikan 

keseimbangan lingkungan. Bentuk degradasi lahan, misalnya lahan 

kritis, kerusakan ekosistem laut, dan kerusakan hutan. 
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3. Mitigasi dan Usaha Penanggulangan Bencana Alam 
a. Pengertian Mitigasi 

Mitigasi ialah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana (UURI 24/2007 ps. 1). Mitigasi 

dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang ada 

pada kawasan rawan bencana (UURI 24/2007 ps 47 ayat 1). Dua  bentuk 

mitigasi : 1) Mitigasi struktural (membuat chekdam, bendungan, tanggul 

sungai dll). 2) Mitigasi non struktural (peraturan, tata ruang, pelatihan dll). 

b. Pengurangan risiko bencana 
1) Menganalisis resiko bencana, ancaman, kerentanan dan kemampuan 

masyarakat. 

2) Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola dan 

mengurangi resiko serta mengurangi terjadinya bencana. 

3) Dilakukan bersama oleh semua para pihak (stakeholder) dengan 

pemberdayaan masyarakat (penanganan bencana berbasis 

masyarakat). 

4) Pada tahap sebelum terjadi bencana diperlukan adanya perencanaan 

Kontinjensi. 

c. Langkah – langkah penanganan bencana alam: 
1. Sebelum kejadian 

a) Pencegahan  
Tahap pencegahan merupakan kebijakan melalui pendekatan 

hukum untuk menghindari terjadinya resiko bencana, meliput :  

1) Pembuatan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) 

Kabupaten ; 

2) Rencana Induk dan Rencana Detail Pembangunan Kabupaten ; 

3) Pembuatan Peta Rawan Bencana ; 

4) Pembuatan Buku Sistem Prosedur Tetap Penanggulangan 

Bencana dan   

5) Pengungsi. 

6) Pembuatan Peta Jalur Evakuasi. 

7) Membuat surat edaran peringatan tentang bencana alam. 
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b) Mitigasi  
1) Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, tanda-tanda 

bahaya dan tanda-tanda larangan memasuki lokasi daerah rawan 

bencana ; 

2) Pembangunan barak pengungsian, pembuatan lintasan evakuasi 

dan jaringan komunikasi ; 

3) Pemindahan penduduk dari daerah rawan bencana ke daerah 

yang lebih aman ; 

4) Pemberian penerangan dan penyuluhan (sosialisasi,Simulasi) 

kepada masyarakat yang tinggal di sekitar daerah rawan bencana 

; 

5) Penyiapan peralatan/perlengkapan dan pelatihan petugas  

6) Monitoring dan evaluasi  

c) Saat kejadian 
1) Peringatan Dini  

(a) Informasi peringatan dini diberikan oleh pos pengamat nasional 

(Dirjen Volkanologi dan Mitigasi Bencana serta Stasiun 

Klimatologi dan Geofisika).   

(b) SATLAK PB kabupaten dan Unit Operasi PB Kecamatan wajib 

memberikan peringatan dini kepada masyarakat melaui jalur 

komunikasi, televisi, radio, juru penerang keliling dan sarana 

prasarana lain. 

(c) SATLAK PB Kabupaten wajib meneruskan informasi kepada 

dinas/instansi/organisasi ke masyarakatan   dan memberikan 

petunjuk/arahan secara cepat dan tepat. 

2) Pencatatan awal kejadian. 

SATLAK PB Kabupaten   dan Unit Operasi Kecamatan wajib untuk 

mengadakan pencatatan awal yang merupakan penggambaran 

situasi dan kebutuhan awal guna mengetahui kegentingan suatu 

bencana. 

3) Tanggap darurat. 

(a) Mengaktifkan Ruang Pusat Pengendali Operasi SATLAK PB 

Kabupaten   untuk mengikuti perkembangan segala kejadian 

di daerah bencana ; 
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(b) Mendirikan POSKO di daerah bencana, tenda darurat, dapur  

umum  dan peralatan SAR lainnya ; 

(c) Pengerahan personil maupun materiil atas dasar perintah 

Ketua SATLAK PB Kabupaten.   

(d) Pencarian dan penyelamatan ; 

(e) Perawatan dan pelayanan kesehatan ; 

(f) Pelayanan sosial ; 

(g) Bantuan darurat  

d) Setelah kejadian  
1) Rehabilitasi 

(a) Dikoordinir oleh SATLAK PB Kabupaten   

(b) Dinas/instansi terkait membantu sesuai dengan bidang masing-

masing dan memantau pelaksanaan rehabilitasi sesuai 

fungsinya dan memberikan arahan agar bantuan tepat sasaran 

; 

(c) Pelaksanaan rehabilitasi dan prosedur bantuan disesuaikan 

dengan kemampuan masing-masing dinas/instansi setelah 

mendapat persetujuan dari Ketua SATLAK PB Kabupaten.   

2) Rekontruksi 

Dilakukan setelah purna bencana oleh semua dinas/instansi terkait 

secara fungsional dan dilaporkan kepada Ketua SATLAK PB 

Kabupaten  tentang kemajuan dan hambatan sehingga dapat 

diambil langkah – langkah penyempurnaan. 

 

F. EVALUASI 
A. Pilihlah jawaban yang tepat! 

1. Tektonik lempeng dan volkanisme merupakan gejala alam yang disebabkan 

oleh: 

a. Tenaga eksogen 

b. Tenaga endogen 

c. Gerak masa batuan 

d. Tenaga geyser 

2. Pelapukan kimia adalah proses hancurnya batuan karena perubahan mineral 

yang disebabkan oleh: 
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a. Air hujan 

b. Suhu yang tinggi 

c. Penggalian oleh manusia 

d. Merambatnya akar tanaman 

3. Proses penyedotan air tanah diluar batas kemampuan pengisian ruang 

kosong pada batuan oleh air laut disebut: 

a. Proses interkasi air laut 

b. Proses interupsi air laut 

c. Proses intrusi air laut 

d. Proses induksi air laut 

4. Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana disebut: 

a. Investigasi 

b. Mitigasi 

c. Evakuasi 

d. Relokasi 

5. Langkah-langkah penanganan bencana alam sebelum kejadian pada tahap  

pencegahan salah satunya adalah 

a. Pembuatan peta jalur evakuasi 

b. Peringatan dini 

c. Tanggap darurat 

d. Rekontruksi 

 

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas! 

1. Sebutkan 3 bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh gejala 

alam dan jelaskan faktor penyebabnya! 

2. Sebutkan 2 bentuk kerusakan lingkungan hidup yang disesbakan oleh 

aktifitas manusia dan jelaskan faktor penyebabnya! 
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