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Abstract 

In the post-natural disaster period, two important things that must be 

considered are the impact of the disaster and post-disaster recovery. First, the 

severity of the impact of the disaster experienced is influenced, among others, 

by the level of community preparedness and the response system in dealing 

with disasters. Second, the issue of speed of post-disaster recovery. An 

approach that is not 'doing-to' but rather 'doing-with' citizens, with an emphasis 

on supporting local resilience of the local community. Recognition of elements 

of the identity of disaster victims, and their use in helping post-disaster 

recovery, are indicated to be factors of speed and effectiveness. 

This research is a comparative study of post-disaster recovery cases that has 

been quite successful with this localism approach. The cases studied were cases 

of the Aceh tsunami disaster, the Merapi volcano Yogyakarta, the Palu tsunami 

with several disaster cases in Japan. The method used in this research is 

descriptive qualitative. Theories and concepts of human security, identity 

politics, and local terminology in society are compared to scientific glasses. 

The results of the study indicate that disaster management policies must be 

based on the identity of the local community (local value, local wisdom, local 

terminology). Local identity based policies will result in maximum disaster risk 

reduction with the assets and internal capital of the people exposed to the 

disaster. 
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Pendahuluan 

Pengurangan risiko bencana (PRB) perlu melibatkan pemangku kepentingan dari 

berbagai disiplin ilmu, baik ilmu eksakta maupun ilmu sosial terutama untuk kajian 
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kebencanaan. Sedangkan kemutakhiran teknologi diperlukan untuk meminimalisir 

dampak bencana berupa kerugian jiwa dan harta benda.  

Penanganan program PRB berasal internal maupun eksternal masyarakat berpotensi 

bencana. Eksternal dengan mengandalkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, 

penggunaan teknologi tepat guna dari kalangan akademisi maupun korporasi, serta 

pembelajaran dari pengalaman  masyarakat terpapar bencana di daerah lain. 

Sedangkan internal masyarakat yaitu  dengan menelisik sejarah panjang kebencanaan 

di daerah tersebut (memori kebencanaan), biasanya tutur sejarah dalam bentuk 

prasasti, kitab kuno, tembang/lagu tradisional, tari daerah, juga lakon drama yang 

disisipi pesan-pesan kebencanaan masa lalu. 

Dari catatan masa lalu dan nilai lokalitas yang berkembang bisa diketahui potensi 

kerentanan (vulnerability) dan juga ketangguhan (resilience) dari masyarakat lokal. 

Ancaman (hazard) bencana dapat dihadapi dengan menekan kerentanan dan 

meningkatkan kapasitas di wilayah terkait. Kondisi ideal ketangguhan dicapai dengan 

upaya meningkatkan kapasitas masyarakat sendiri. Sejumlah prakarsa yang mutakhir 

dan berkelanjutan dalam  program PRB telah terdeklarasikan melalui Hyogo 

Framework for Action dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction .Saat ini 

adanya aksi PRB Berbasis Komunitas menunjukkan partisipasi masyarakat dalam 

keputusan-keputusan pemerintah yang berkenaan dengan hidup mereka. Masyarakat 

memahami keinginannya berdasarkan pengalaman historis mereka dalam menghadapi 

setiap ancaman. 

Rumus umum dalam pengurangan risiko bencana di suatu wilayah berdasarkan pada 

penilaian bahaya, kerentanan dan kapasitas di wilayah tersebut. Menghitung risiko 

bencana menggunakan persamaan (http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html): 

 

           Risk (R) = H (hazard) x V (vulnaribility) / C (capacity) 

 

R  : Resiko Bencana, H  : Bahaya, V  : Kerentanan, C  : Kapasitas  

 

PRB dilakukan dengan cara menekan kerentanan yang ada pada sistem pemerintahan 

maupun pada kondisi budaya dalam masyarakat. Bahaya bencana hanya bisa diketahui 

melalui sejarah masa lalu pada daerah terpapar. Bahaya bukan merupakan variabel 

bebas, namun merupakan given  yang manusia hanya bisa menerima, tidak bisa 

dilakukan antisipasi waktu dan besaran peristiwa yang akan terjadi. Tindakan 

terstruktur bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dari pemangku kepentingan 

dan juga masyarakat di daerah potensi bencana. 

http://p2mb.geografi.upi.edu/Mitigasi_Bencana.html
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Masyarakat secara alamiah bertransformasi sesuai dengan dinamika (pengalaman, 

ancaman, pergeseran) nilai, pengaruh interaksi, perubahan teknologi dan juga 

pergantian generasi yang dialaminya. Penyikapan terhadap apapun yang menimpa 

masyarakat merupakan stimulus yang melahirkan ketangguhan alami secara internal. 

Bantuan eksternal bukanlah energi utama ketangguhan masyarakat. 

Potensi adalah suatu kemampuan, kesanggupan, kekuatan ataupun daya yang 

mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi sesuatu yang lebih 

besar (Majdi:2007). Kekuatan yang dimiliki masyarakat yang belum dipergunakan 

secara optimal adalah potensi, yang berbeda-beda pada setiap masyarakat.   

Komparasi Masyarakat Terpapar Bencana 

Dalam penentuan kasus yang akan dibandingkan, dipetimbangkan berdasarkan  faktor 

kesamaan pada level nasional, jenis kebencanaan dan memori masyarakat pada daerah 

terpapar. Tiga kriteria untuk menetapkan kesamaan level masyarakat terpapar bencana 

yaitu (1) memori masyarakat terhadap kekuatan dan frekuensi berulangnya bencana 

pada daerah tersebut, dan jenis dahsyatnya bencana yang bisa diprediksi, dalam hal ini 

adalah bencana Gunung Merapi. (2)  memori masyarakat bahwa tidak akan ada 

bencana atau terjadi bencana di luar pemahaman dan prediksi masyarakat, dalam hal 

ini adalah bencana Sinabung. (3) memori masyarakat kuat akan bencana yang berulang 

namun jenis dan dahsyatnya diluar perkiraan, dalam hal ini bencana gempa-likuifikasi 

tahun 2018 di Palu, Sigi dan Donggala; dan bencana gempa-tsunami di Jepang. Maka 

kasus pada kriteria ketiga yang akan menjadi studi komparasi kasus dalam penelitian 

ini.  

Local Wisdom dalam Studi Kebencanaan 

Dalam bahasa Indonesia, istilah “kultur” sinonim dengan “budaya”. Dalam bahasa 

Eropa istilah “coultuur” (Belanda), “couylture” (Inggris, Perancis), kultur (Jerman), 

berakar dari “colere” (Latin) yang berarti mengolah tanah. Antropolog memaknainya 

sebagai sistim nilai dan ide vital yang dihayati manusia (individual atau kelompok). 

Maka istilah kultur menunjuk pada sesuatu yang tumbuh dan tidak spontan, namun 

juga merupakan hasil kemauan/pikiran/rekayasa manusia (Joesoef, 2014). Dengan 

demikian local culture atau local wisdom dalam studi kebencanaan dapat diartikan 

sebagai seperangkat pengetahuan yang ada dan diyakini masyarakat lokal untuk satu 

jangka waktu tertentu, melalui akumulasi pengalaman relasi masyarakat dengan alam, 

yang praktik dan institusionalnya diteruskan dari generasi ke generasi.  

Budaya Sadar Bencana 

Budaya sadar bencana bukanlah budaya untuk menimbulkan kesadaran akan bencana. 

Leluhur kita sudah terbiasa melawan ancaman yang ada, baik ancaman alam maupun 

ancaman dari kelompok manusia – dengan memanfaatkan dua kekuatan yakni  
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agama/kepercayaan dan kekuasaan (militer). Keduanya digunakan  di wilayah-wilayah 

Indonesia yang begitu sering terpapar bencana alam.   

Pengalaman kebencanaan kemudian melahirkan budaya mekanisme survival 

masyarakat setempat untuk menghadapi ancaman  tersebut. Maka merupakan tugas 

bersama untuk menemukan dan mewujudkan cara-cara yang lebih arif dalam budaya 

tradisional dalam menjaga keseimbangan alam, sehingga upaya PRB dapat berjalan 

efektif. Persoalan berikutnya adalah bagaimana membangkitkan budaya sadar 

bercana, melalui pengembangan konten seni budaya. Bagaimana mentransfomasikan 

informasi sehingga masyarakat memahami mengenai karakteristik serta fungsi 

lingkungan alam dan ekosistem (misalnya : topografi, kemiringan dan karakteristik 

tanah, volume drainase, irigasi, area tangkapan air, aliran sungai, trumbu karang, hutan 

bakau, dll), juga potensi risiko yang terkait dengan fitur alam dan intervensi manusia 

yang mempengaruhi.  

Well-being sebagai indikator kemajuan masyarakat 

Sejak Rio Earth Summit (1992) terjadi pergeseran berarti dalam konsep pembangunan. 

Mengkritisi pembangunan yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi, maka 

pembangunan menjadi lebih memfokuskan secara serius pada peningkatan kualitas 

kehidupan (well-being) manusia.  

Paradigma kebencanaan (disaster paradigm) yang menitikberatkan pada  pengurangan 

resiko bencana (disaster risk reduction) dengan hasil akhir masyarakat tangguh 

bencana (disaster resilience society) merupakan pengalihan paradigma welfare 

menuju paradigma well-being. End to end disaster is human bukan sekedar jargon 

belaka akan tetapi menjadi dasar penyusunan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan 

kebencanaan yang terintegrasi dari pusat ke daerah. Penggabungan quality of life dan 

material condition yang menuju pada tujuan sustainability of well-being merupakan 

rangkaian proses yang cyclical mencerminkan proses pembelajaran terus menerus dari 

masyarakat (Maarif, Wardhono dan Sudiarto, 2017).  

Ketangguhan masyarakat yang berbasis pengetahuan dan budaya lokal merupakan 

identitas masyarakat dinamis. Kedua aset tersebut diharapkan menjadi kekuatan 

pemulih dan kekuatan pembangkit masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Fenomenologi yang tergambar dari proses integrasi, interaksi dan evolusi (Integrative, 

Interactive and Evolutionary) merupakan diskusus elemen masyarakat yang terus 

menerus. (Chauduri, 2013) Dalam wadah tertentu berdasarkan lokalitas dan kekuatan 

transenden akan menghasilkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana secara 

berkesinambungan.  
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Gambar Proses Well-Being 

 

 

 

Sumber: OECD, 2013 

Gambar Integrative Interactive dan 

Evolution 

 

Sumber: Chauduri, 2013 

 

Menurut gambar diatas, semua elemen dalam masyarakat berinteraksi satu sama lain 

melalui proses yang bersifat menyeluruh (integrative). Hasil yang didapat dari proses 

tersebut adalah pembelajaran korektif terhadap peristiwa yang dialami oleh 

masyarakat tersebut dan pembelajaran prediktif dengan menjadikan peristiwa masa 

lalu sebagai landasan ditambah dengan elemen perkembangan yang diprediksi akan 

terjadi. Dinamika diatas diharapkan merupakan nilai natural dari internal masyarakat 
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dan berlangsung terus-menerus sebagai pembelajaran yang berlangsung lama 

(evolution). Sedangkan trancendent factors dipercaya sebagai landasan bergerak 

masyakat yang berasal dari nilai asli (local wisdom), kepercayaan, atau agama 

sehingga menghasilkan keseluruhan gerak dinamis yang berkesinambungan 

(sustainable). 

Indonesia dan Bencana Likuifaksi Palu, Sigi dan Donggala 

Pemerintah bersama TNI, Polri dan lembaga terkait melakukan penanganan gempa 

dan tsunami Palu-Donggala dengan mengutamakan enam penanganan prioritas.  

Pertama, melanjutkan evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban. Kedua,  

pemakaman jenazah. Ketiga, percepatan pemulihan jaringan listrik.karena saat ini 

jaringan listrik di Kota Palu belum semua menyala. Keempat, percepatan pengadaan 

bahan bakar minyak terutama genset rumah sakit dan operator seluler. Kelima, 

distribusi logistik dan makanan untuk pengungsi. Keenam, percepatan jaringan 

komunikasi (Kompas, 2018). 

Penanganan  pasca  bencana  merupakan  tahapan  penting  bagi  para  penyintas karena 

akan  menentukan apakah mereka dapat kembali ke kehidupan  normal (build  back),  

menjadi  lebih  baik  (build  back  better),  atau  justru menjadi  lebih terpuruk  

(collapse).  Paradigma terbaru menambahkan penambahan keamanan sehingga 

menjadi build back better and saver.  

Hal   ini disebabkan  karena risiko terhadap bencana lebih dominan dipengaruhi  oleh  

aspek kerentanan yang merupakan representasi dari adanya ketimpangan 

pembangunan, marginalisasi, dampak negatif dari urbanisasi dan  kurangnya akses 

terhadap fasilitas yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.  (Laporan Kaji Cepat 

Penanganan Pasca Bencana Di Palu, Sigi dan Donggala: Pemulihan Tempat Tinggal 

dan Penghidupan, 2019)   

Respon struktur (Pemerintah Pusat dan Daerah) 

Berdasarkan data BPBD di Palu, pada saat terjadinya bencana, rentang komando 

birokrasi dan jajaran pemerintahan benar-benar lumpuh akibat listrik padam sehingga  

situasi tanpa kendali. Sebagian masyarakat mendapatkan akses terhadap bantuan dari 

para relawan. Pihak BPBD baru bisa benar-benar berkoordinasi pada hari kelima dan 

mulai melakukan tindakan tanggap darurat. Situasi keamanan juga semakin tidak 

kondusif karena penjarahan terjadi di berbagai tempat (BPBD Sulteng, 2017). 

Disebutkan salah satu pemicunya adalah anjuran dari Pemerintah Pusat untuk 

mengambil barang kebutuhan pokok di supermarket terdekat. Namun, kenyataannya  

bermunculan penjarah-penjarah yang mengambil semua barangt, bahkan terorganisir 

dengan mengangkut barang jarahan dengan  truk besar. Penjarahan juga ditandai 

dengan banyaknya pengambilan bahan-bahan bangunan di rumah-rumah yang 

ditinggal mengungsi. Pihak keamanan tidak mampu mengendalikan situasi, sampai 
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pemerintah kota Palu mulai memberikan arahan untuk mengatasi masa tanggap 

darurat. Cukup banyak penduduk memilih melakukan eksodus dengan bus yang 

didatangkan oleh kerabat mereka dari daerah asalnya, termasuk banyak pejabat 

pemerintah yang meninggalkan kota untuk menyelamatkan diri.  

Berbeda dengan situasi di Palu, Bupati Sigi tiba dari Jakarta pada hari kedua setelah 

bencana. Demikian pula Gubernur Sulawesi Tengah setiba dari Jakarta segera 

menginstruksikan perbaikan jalan-jalan utama yang rusak parah akibat gempa, 

diantaranya jalan trans yang menghubungkan Palu dengan kota dan kabupaten di 

sekitarnya. Kerusakan jalur transportasi menyulitkan distribusi bantuan dan akses ke 

lokasi-lokasi terkena bencana untuk proses evakuasi. 

Kondisi di Kabupaten Donggala juga ditandai dengan minimnya keberadaan pimpinan 

lokal pada saat terjadi bencana karena dapat dipahami mereka menyelamatkan 

keluarga terlebih dahulu sebelum kembali bertugas. Sistem koordinasi menjadi lebih 

efektif karena langsung berada di tengah-tengah tenda pengungsian dan dapat 

berkoordinasi secara langsung dalam menerima dan mendistribusikan bantuan kepada 

warga. 

Respon Masyarakat (kultur) 

Bencana di Palu, Donggala, dan Sigi mengakibatkan dampak fisik, sosial, dan 

ekonomi yang sangat beragam. Tidak hanya kerusakan bangunan, ribuan bangunan 

dan rumah rusak bahkan hilang akibat likuifaksi. Lahan-lahan pertanian yang ter 

dampak langsung likuifaksi tidak dapat lagi ditemukan di lokasi semula. 

Berbagai jenis respon masyarakat dan kondisi pada masa tanggap darurat 

menunjukkan adanya persoalan dengan kualitas pengetahuan terkait dengan 

kebencanaan. Hasil analisis diskursus menunjukkan bahwa kejadian bencana di Palu 

tidak dipahami dengan baik oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan disebutkan juga 

adanya ketidakpedulian terhadap kerawanan bencana, serta persoalan dalam 

mencermati hasil kajian diantara pengambil kebijakan. Terlihat dari munculnya isu 

kesalahan dalam penataan ruang kota dan kabupaten meskipun sudah disadari adanya 

risiko dari sesar palu Koro yang menjadi kondisi topografis di Palu, Sigi dan Donggala. 

Kelompok rentan bencana di Palu, Sigi dan Donggala antara lain petani, nelayan, dan 

penduduk yang bekerja di sektor informal - karena dampak bencana langsung pada 

sumber penghidupan dan minimnya perlindungan sosial kepada mereka sehingga 

memerlukan intervensi dari pemerintah dan pihak eksternal untuk mempercepat proses 

pemulihan. Saat terjadi bencana, mereka lari ke tempat yang dianggap aman. 

Penduduk yang tinggal di pantai berusaha mencapai ke daerah yang lebih tinggi. 

Sebaliknya, penduduk di wilayah yang tinggi berusaha turun ke dataran yang lebih 

rendah. Respon masyarakat melakukan penyelamatan diri darurat berdasarkan insting 

saja, bahkan panah (tanda) jalur evakuasi tidak diikuti karena mereka tidak mengetahui 

dengan pasti makna dari tanda panah tersebut. 
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Respons yang dilakukan masyarakat didominasi oleh spontanitas dan tindakan 

selanjutnya banyak dipengaruhi oleh berbagai informasi yang beredar dari sosial 

media dan informasi lisan dari sesama penyintas. Salah satunya  informasi yang 

meyakinkan bahwa gempa dan tsunami tidak akan terjadi lagi, sehingga sebagian 

orang kembali ke rumah.   

Jepang Merespon Bencana 

Profil Bencana Jepang 

Dikenal sebagai negara rawan bencana, tak terhitung bencana alam yang menimpa 

kepulauan Jepang sepanjang sejarahnya. Rekam jejak bencana sejak tahun 416 M  

menunjukkan setiap tahun selalu terjadi bencana di kawasan ini. Faktor-faktor 

penyebabnya yaitu (MOFA, 2016) : (1) Variasi iklim yang ekstrim, seperti hujan badai 

musiman, angin topan dan salju lebat (hardsnow) di pinggiran Laut Jepang; (2) 

topografi yang tidak datar, banyaknya lereng curam; (3) Jepang berlokasi di Pacific 

earthquake belt, sehingga sering dihantam gempa bumi dan rentan diterjang tsunami; 

(4) Jepang berlokasi di circum-Pacific zone dimana hampir semua gunung berapi di 

dunia terkonsentrasi (Ring of Fire), juga terdapat 83% gunung berapi aktif dari total 

yang ada di dunia. Posisi ini menyebabkan Jepang sering mengalami tipe bencana 

gempa bumi dan letusan gunung berapi, dimana 90% gempa di dunia dengan 81 % 

gempa bumi terbesar terjadi disepanjang Cincin Api ini. 

Jepang cenderung mengalami bencana alam kombinasi (a mixture of hypothetical 

natural disaster) dari gempa bumi (earthquake), erupsi gunung berapi (volcano 

erruption), tsunami, angin topan (typhoon), badai (storm), banjir (flood). Karakter 

demikian berdampak pada tingginya kematian, luka, orang hilang, kerusakan 

infrastruktur, yang mempengaruhi perekonomian, pembangunan dan kehidupan sosial. 

Pada periode 1990-2014, 51 % bencana yang terjadi di Jepang adalah badai (storm), 

namun yang menjadi penyebab lebih dari 90% kematian dan persoalan ekonomi 

terbesar adalah gempa bumi. (https://www.preventionweb.net/countries/jpn/data/).  

Berdasarkan tipe bencana dalam penelitian ini, maka Jepang memenuhi kategori ketiga 

yaitu peristiwa bencana di Jepang ada dalam memori kebencanaan oleh masyarakat 

namun terjadi bencana diluar perkiraan masyarakat. Bencana alam berskala kecil atau 

sedang sering terjadi secara kontinyu sehingga masyaraka terbiasa dan  bersiap  untuk 

menghadapinya. Kontinuitas terjadinya bencana alam skala kecil yang didukung oleh 

teknologi dan manajemen kebencanaan yang terus dikembangkan, telah meningkatkan 

penerimaan dan penyesuaian  masyarakat Jepang terhadap bencana. Namun demikian 

faktanya ketika terjadi beberapa bencana besar yang tak terduga dan menimbulkan 

korban dan kerusakan diluar perhitungan, tetap saja menimbulkan shock berat dan 

trauma berkepanjangan.  

Beberapa bencana dahsyat di era modern Jepang : (Today Earthquake History, 2019) 

https://www.preventionweb.net/countries/jpn/data/
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1. The Great Kanto earthquake (1 September 1923). Kekuatan gempa 7.9 SR  

meluluhlantakkan wilayah Tokyo, Yokohama, Chiba, Kanagawa, dan 

Shizuoka. Sekitar 142,800 tewas  termasuk  40,000an hilang akibat bencana 

ganda gempa bumi dan kebakaran.  

2. The Great Hanshin earthquake  (17 Januari 1995). Kekuatan gempa 6.9 SR 

menghancurkan kota Kobe dengan 6000an orang tewas.  

3. The Tohoku earthquake and tsunami (11 Maret 2011). Gempa bumi 9.1 SR, 

gempa bumi terkuat dalam sejarah Jepang. Gempa memicu tsunami setinggi 

40.5 meter di Miyako dan  Sendai dan menewaskan lebih dari 19.000 penduduk 

Sendai, menyapu lebih dari 10 ribu orang dan menewaskan 15,897 orang di 20 

provinsi, 6,157 terluka, 2,532 hilang melintasi provinsi.  Gempa dan tsunami 

mengakibatkan kecelakaan reaktor nuklir Fukushima Daiichi yang melahirkan 

krisis berkepanjangan karena kontaminasi zat radioaktif pada air dan tanah 

sangat mengganggu ketersediaan air bersih dan pangan. 

Kesiapan, Respon, dan Mitigasi Bencana Jepang  

Universitas Ruhr Bochum dan Development Helps Alliance Jerman meneliti risiko 

bencana alam di negara-negara dan juga menakar kapasitas masing-masing negara 

dalam menangani bencana. Hasilnya, Jepang sebagai salah satu negara rentan 

mengalami bencana alam, namun tidak termasuk dalam kelompok negara paling 

beresiko terhadap bencana alam. (Kompas.com, 2018) Ini  terjelaskan jika melihat 

bagaimana Jepang membangun ekosistem penanggulangan bencananya selama 

puluhan tahun, yang menghasilkan ketangguhan.   

Sejak tragedi bencana 2011, Jepang makin mengerahkan sumberdayanya untuk 

mengembangkan manajemen bencana yang lebih integratif. Manajemen bencana 

Jepang  secara luas meliputi : (1) riset pencegahan bencana secara saintifik dan teknis, 

(2) penguatan sistem pencegahan bencana, (3) proyek-proyek konstruksi yang 

didesain untuk meningkatkan kemampuan negara menghadapi bencana, (4) tindakan-

tindakan darurat dan operasi pemulihan, serta (5) memajukan sistem informasi dan 

komunikasi. (MOFA, 2016) 

Berdasarkan pembagian ranah struktur dan kultur dalam kesiapan menghadapi 

bencana, maka untuk kasus Jepang dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

Kesiapan Struktur  

1. Struktur organisasi dan lingkup kerja pemerintah    

Pertama, Jepang mengembangkan penguatan peran pemerintah di tiga lapisan 

yaitu nasional, prefectural, municipal. Di kabinet ada posisi Menteri 

Manajemen Bencana, menunjukkan adanya prioritas tinggi masalah 

kebencanaan. Menteri bersama Biro Manajemen Bencana yang merancang 

kebijakan dasar manajemen bencana - melakukan koordinasi menyeluruh 
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dalam merespon bencana-bencana skala besar. Dalam kondisi normal 

sekalipun, ada Dewan Manajemen Bencana yang terdiri dari para Menteri, 

wakil-wakil organisasi dan para pakar yang terus mendiskusikan hal-hal 

penting terkait manajemen kebencanaan. Cara kerja serupa dilakukan juga oleh 

pemerintahan nasional–prefectural-municipal terkait  wilayah masing-masing. 

Dalam keadaan terjadi bencana, maka semua kementerian terkait dengan 

segera harus saling berkoordinasi dalam merespon perkembangan tingkat 

dampak kehancuran bencana, dengan menggunakan kode-kode tertentu untuk 

setiap tingkat bencana.(Ogata, 2016) Kedua, penekanan bahwa perencanaan 

tindakan darurat (Emergency Action Plans) dilaksanakan tanpa menunggu 

permintaan bantuan, menunjukkan efisiensi birokrasi dalam keadaan genting. 

Dalam keadaan darurat pun sangat mungkin dibentuk Onsite Disaster 

Management Headquarter  oleh pemerintah pusat maupun pemerintah lokal.  

2. Merespon bencana dengan keilmuan 

Jepang gencar memperdalam keilmuan bencana untuk meningkatkan 

manajemen kebencanaan yang lebih action-oriented. Pendirian lembaga-

lembaga penelitian kebencanaan dilakukan seiring memperbanyak ahli- ahli 

bidang kebencanaan (Inamura, 2018). The International Research Institute of 

Disaster Science (IRIDeS) misalnya, telah menciptakan program analisis 

kerusakan akibat bencana alam skala besar akibat berkombinasi dengan faktor-

faktor lain seperti arus tsunami yang berbalik atau kendaraan yang terombang-

ambing, medis kebencanaan.  

3. Teknologi Migitasi Bencana, antara lain 

Monitoring of Waves on Land and Seafloor (MOWLAS), jaringan observasi   

yang memonitor dan menghimpun data aktifitas gunung berapi, guncangan 

gempa dan tsunami di seluruh daratan dan perairan Jepang, untuk 

diinformasikan kepada publik pada saat yang sama, guna mengurangi tingkat 

kerusakan. Saat ini sudah terdapat 1900an stasiun MOWLAS diseantero 

negeri.  Teknologi ini diciptakan oleh National Research Institute for Earth 

Science and Disaster Resilience (NIED). (Sasaki, 2018) “Real-time Risk 

Maps”, teknologi yang mampu menunjukkan tingkat resiko genangan, banjir 

dan longsor di seluruh penjuru Jepang, diciptakan oleh Japan Metereological 

Agency (Sasaki, 2018) 

4. Infrastruktur 

 Quick-build temporary houses, teknologi membuat rumah-rumah darurat  

bermaterial ringan tanpa teknik rakit khusus, cukup dikerjakan oleh 4 orang 

dalam waktu hanya 6 jam. Ini untuk memenuhi kebutuhan rumah  

sementara secara cepat dan banyak pasca bencana besar. Dikembangkan 
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oleh Daiwa Lease Co.,Ltd, perusahaan konstruksi bangunan dan penyedia 

rumah darurat.    

 Subway safety berupa konstruksi tahan gempa dan sistem sinyal untuk 

perhentian darurat kereta pada saat gempa  yang mampu memprediksi 

guncangan keras untuk mendukung Earthquake Early Warnings dari Badan 

Meteorologi Jepang. Teknologi ini diupayakan oleh Tokyo Metro, 

perusahaan subway terbesar di Tokyo, bekerjasama dengan operator 

transport umum lainnya, pemerintah lokal, police stations, unit-unit 

pemadam kebakaran, dan masyarakat (Sakurai,2018). 

Gambaran diatas menunjukkan sinergi tripartit  pemerintah, dunia akademis dan 

perusahaan swasta di Jepang. Pemerintah memimpin strategi dan sistem manajemen 

bencana menyeluruh, akademisi memperdalam ilmu kebencanaan dan  riset-riset yang 

menghasilkan berbagai teknologi berorientasi aksi anti-bencana, perusahaan swasta 

turut mengembangkan teknologi  sebagai bentuk company social responsibility.  

Kesiapan Kultur  

1. Kearifan Lokal  

 Shinto 

Agama asli Jepang, Shinto, merekatkan konsep unity with nature ke dalam nilai 

dan cara pandang bangsa Jepang. Dewa-dewa Shinto merupakan bagian dari 

alam, seperti matahari, gunung dan lainnya, sehingga berinteraksi dan 

memperlakukan alam dengan baik adalah suatu keniscayaan. Shinto 

memandang bahwasanya gempa, letusan gunung dan yang lainnya adalah 

wajar, sebagai kerjanya para dewa. (Ivakhiv,2011); sedangkan bencana 

merupakan pertanda dosa/kotor (BBC,2019)  Pandangan ini  kembali muncul 

ketika gempa besar Kanto 1923 yang dianggap sebagai hukuman tuhan 

terhadap kehidupan modern masyarakat Jepang yang terlalu ego dan 

materialistis. Relijiusitaspun kembali menguat setiap kali pasca bencana, 

ditandai penuhnya  kuil-kuil Shinto dengan orang yang memanjatkan doa. 

Kuil-kuil Shinto yang bertahan karena jauh dari jangkauan tsunami, diyakini 

sebagai pertanda bahwa para leluhur Shinto berada di tempat yang aman. 

(Washington Post, 2012). Pada saat bencana, kuil-kuil Shinto yang selamat 

biasanya menjadi tempat  perlindungan maupun pusat penghimpunan donasi 

untuk korban. 

Shinto juga berkontribusi dalam pemulihan pasca bencana, dimana  

pertunjukan kesenian dan festival (matsuri) lokal Shintoisme digiatkan lagi. 

Selain untuk mengenang korban bencana, ritual-ritual tersebut berfungsi untuk  

membangkitkan kembali rutinitas masyarakat, serta  untuk integrasi sosial. 

(Takakura,2019). Di Jepang modern, matsuri tetap menjadi perekat sosial di 

setiap wilayah lokal. Asosiasi Kuil Shinto juga menginisiasi kegiatan-kegiatan 
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ritual untuk memperingati bencana dan mendoakan korban bencana, baik di 

Jepang maupun di luar negeri. (Washington Post,2012) 

 Nihonjinron. Istilah Nihonjinron menjelaskan kualitas manusia Jepang, 

dibangun dari nilai-nilai, way of thinking dan perilaku orang Jepang. 

Keterbatasan geografi membentuk community-based culture, group-oriented 

society dimana kepentingan kelompok diatas individu, dan tumbuh sebagai 

group-ethics nation yang tidak akan memburukkan bangsanya sendiri.  

Praktiknya dipertahankan bahkan dalam merespon bencana terbesar tahun 

2011, dimana masyarakat Jepang dalam kekacauan situasi berusaha tetap 

tenang, disiplin, teratur, mengikuti instruksi pemerintah.  Rising from the 

ashes, untuk menyebut kemajuan dramatis yang terjadi berkat semangat 

kolektif. (Voigt,2011) 

 Rumah tradisional Jepang didesain untuk menghadapi ancaman gempa. 

Kerangka-kerangka kayu dipersatukan dengan saling mengait, bukan 

menggunakan paku. Dinding  dalam rumah berbahan kertas, pilar-pilar utama 

tidak ditanam di dalam tanah melainkan disandarkan pada bebatuan. Koneksi 

yang longgar ini memungkinkan rumah tetap stabil dalam guncangan gempa. 

(Meshcheryakov,2016) 

2. Edukasi kebencanaan (bousai kyoiku)  

Edukasi kebencanaan di Jepang diselenggarakan secara formal maupun informal, 

dan menjadi tanggungjawab pemerintah regional, prefektur hingga municipal. 

(Kitagawa, 2014) Selain berdasarkan panduan umum, pengetahuan dan 

ketrampilan diberikan menyesuaikan dengan resiko  khusus yang sering dihadapi 

oleh komunitas lokal tertentu. Edukasi kebencanaan juga masuk dalam kurikulum 

sekolah di seluruh Jepang. Kini berkembang everyday life model yang 

menggabungkan “the science of disasters” dengan ‘life skills for disasters’ dalam 

kerangka School Safety, (Kitagawa, 2015). Di sisi lain, meningkatnya kesadaran 

masyarakat melahirkan banyaknya edukasi kebencanaan yang diadakan oleh 

organisasi-organisasi relawan di tingkat lokal. Di sebagian besar distrik di kota-

kota, ada volunteer disaster prevention organization sejalan dengan neighborhood 

association (chonaikai), yang bekerjasama dengan pemerintah lokal untuk 

mengadakan aktifitas-aktifitas peningkatan kesadaran dan pelatihan-pelatihan 

kebencanaan bagi masyarakat. (Kitagawa, 2014). Perkembangan ini 

menggarisbawahi bahwa sesungguhnya aktor utama pencegahan bencana adalah 

masyarakat sendiri. 

3. National Disaster Prevention Day    

Setiap 1 September merupakan National Disaster Prevention Day (NPDP). 

Awalnya merupakan momen memorial kebencanaan, namun signifikansinya 

berkembang menjadi momen nasional menggalang kesiapan menghadapi bencana 
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besar yang diprediksi akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Bagi penduduk 

wilayah yang diperkirakan akan terkena bencana, diberikan berbagai pelatihan 

mulai mengoperasikan alat pemadam kebakaran sampai cara memperbaiki perabot 

rusak. Pelatihan manajemen krisis, pelatihan di sekolah-sekolah cara berlindung 

dan mencegah kepala terluka selama guncangan gempa.  Pelatihan melewati rute 

jalur ke titik-titik evakuasi terdekat, juga melakukan prosedur menandai  rumah-

rumah yang penghuninya terluka didalamnya. (The Diplomat, 2018). 

4. Peran media di saat peristiwa bencana  

Dua bukti pentingnya peran media selama bencana besar di Jepang sebagai berikut.  

a. Kekuatan media sosial terutama Twitter dan Facebook untuk  menyebarkan 

informasi update di dalam maupun luar negeri. Media sosial bahkan berperan 

dalam tahap penyelamatan dengan membantu identifikasi keamanan, lokasi 

orang-orang yang hilang, informasi kerusakan, dukungan bagi orang-orang 

cacat, organisasi relawan, penggalangan dana, dan dukungan moral. (Peary, 

2012). 

b. Selama bencana, media apapun cenderung tidak mengekspose liputan-liputan 

yang akan memperdalam penderitaan masyarakat atau meningkatkan 

kecemasan. Kultur media demikian berperan besar dalam proses kebangkitan 

kembali masyarakat pasca bencana. 

Diskusi komparasi 

Kedua kelompok daerah terpapar bencana dalam penelitian ini memiliki perspektif 

berbeda dalam menyikapi  pengurangan risiko bencana. Perbedaan gambaran 

demografis Palu, Sigi dan Donggala dengan Sendai dan Miyako mempengaruhi  

perbedaan pendekatan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Walaupun memori 

kebencanaannya kuat namun pemerintah dan penduduk Sulawesi Tengah menyikapi 

peristiwa bencana selama ini rendah akan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan 

(sebut sebagai kapasitas/C) dibuktikan dengan masih ditempatinya daerah-daerah 

merah dalam peta kebencanaan yang dibuat oleh para ahli. Pengabaian ini merupakan 

indikasi tidak pekanya pengetahuan masyarakat terhadap sinyal-sinyal kebencanaan. 

Pengawasan dan kebijakan pemerintah yang mengabaikan peta daerah merah 

kebencanaan di Palu dan sekitarnya memberikan andil besar bagi sistem kebencanaan 

yang seharusnya dibangun untuk mengurangi risiko. Walaupun tingkat bencana yang 

terjadi jauh diluar perkiraan namun dengan antisipasi dan mengadopsi penelitian 

tentang daerah merah/bahaya merupakan kepatuhan dalam program pengurangan 

risiko bencana. 

Sedangkan pada masyarakat Sendai dan Miyako di Jepang terdapat persiapan-

persiapan alami tentang pendidikan kebencanaan dan budaya spiritual  serta teknologi 

untuk mengantisipasi kerugian jiwa dan harta benda. Pengetahuan tentang 
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kebencanaan merupakan internal value bagi masyarakat karena dilakukan secara 

massif dan dikenalkan sedini mungkin. 

Elemen-elemen yang dipunyai masyarakat secara alami ditambah dengan pemutahiran 

pengetahuan terhadap bencana sangatlah berguna sebagai aset berharga masyarakat 

yang terpapar bencana. Pada masyarakat Sulawesi Tengah belum terlihat identitas 

lokal masyarakat (local wisdom) dalam menghadapi bencana terlihat dari respon yang 

beragam tanpa pola tertentu baik pada saat peristiwa bencana maupun  pasca bencana.  

Sedangkan pada masyarakat Sendai dan Miyako tidak terlalu banyak berbeda saat 

peristiwa bencananya walaupun antisipasi secara teknologi sudah dilakukan. Saat 

pasca bencanalah yang menjadi pembeda dikarenakan budaya yang melekat tidak 

membuat mereka melakukan penjarahan dan masih pada pola antri yang rapi di 

supermarket. 

Pemanfaatan elemen Integrative, Interactive dan Evolutionary untuk analisa 

kebencanaan di kedua negara ini bertujuan agar masyarakat mempunyai kesadaran 

melakukan diskursus secara pribadi, kelompok maupun ruang yang lebih besar lagi 

untuk menemukan pola terbaik menyikapi peristiwa bencana yang terjadi. Secara 

alamiah masyarakat dan pemerintah dituntut bersatu dan mempunyai program 

bertahap memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. Jika respon 

masyarakat Sulawesi tengah didominasi oleh tindakan respon sporadis tanpa pola 

maka dipastikan nilai lokal yang berkembang adalah top down mengharapkan 

pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab akan hidup sesudah mengalami 

bencana. Respon kemandirian individu dan kelompok yang diharapkan susah untuk 

bisa direfleksika. Yang bisa dianggap sebagai penguat adalah kebersamaan sebagai 

sesama korban dan juga nilai agama. 

Sedangkan pada masyarakat Jepang IIE diaplikasikan untuk melihat seberapa dalam 

usaha mereka menginternalisasikan nilai lokal dan teknologi sebagai aset menghadapi 

peristiwa bencana terutama pada masa pasca bencana. Budaya dan rasa sebagai sesama 

korban merupakan aset berharga bagi mereka untuk bisa bertahan. Sehingga respon 

yang terpola saat pasca bencana dapat dikatakan sebagai hasil dari diskusus IIE yang 

panjang dan konsisten dijadikan program penguatan kapasitas masyarakat. 

Matrik Struktur dan Kultur Perbandingan 

 Palu, Donggala dan Sigi 

(Indonesia) 

Sendai dan Miyako 

(Jepang) 

Keterangan 

Struktur:    

Struktur Organisasi dan 

lingkup kerja Pemerintah 

Dikoordinasikan oleh BNPB 

(badan setingkat kementrian) 

penanganan pasca bencana 

dilakukan beserta komponen 

lainnya seperti BPBD, 

SKPD, serta kementrian 

lainnya 

Menteri Manajemen 

Kebencanaan secara 

bertahan akan membentuk 

team adhoc berdasar 

tingkatan nasional, 

prefecture dan municipal 

 

Perdana Menteri sebagai 

ketua tetap penanggulangan 

bencana. 
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 Palu, Donggala dan Sigi 

(Indonesia) 

Sendai dan Miyako 

(Jepang) 

Keterangan 

Penanggulangan dengan 

keilmuan 

Pendirian pusat pendidikan 

kebencanaan sudah ada dan 

juga beberapa penemuan 

hard maupun soft science 

yang belum teraplikasikan 

dengan baik 

Pemutahiran keilmuan 

kebencanaan yang bersifat 

action-oriented dan juga 

penemuan-penemuan 

teknologi kebencanaan lain 

 

Infrastruktur Tidak diarahkan untuk 

kebijakan yang 

mengharuskan pembuatan 

infrastruktur tangguh 

bencana, hanya pada 

bantuan perumahan 

teknologi rumah simple dan 

tahan gempa ditawarkan. 

CSR perusahaan diarahkan 

untuk pengembangan 

teknologi terapan ramah 

bencana. 

 

Bangunan rumah dan 

fasilitas umum dibangun 

dengan kostruksi tahan 

gempa 

 

Teknologi Pengembangan teknologi 

deteksi gempa sudah ada 

pada daerah rawan bencana, 

masih diperlukan banyak 

perbaikan sistem dan sikap 

masyarakat terhadap hasil 

teknologi. 

Teknologi antisipasi gempa 

dikembangkan dan 

diperluas seluruh negeri  

 

Kultur:    

Kearifan Lokal Belum ditemukan budaya 

lokal yang spesifik dalam 

menghadapi bencana. 

Shinto, Nihonjiron dan 

rumah-rumah tradisional 

disiapkan untuk 

menghadapi bencana. 

 

Edukasi Bencana Dilakukan melalui 

kelompok-kelompok 

masyarakat oleh 

BNPB/BPBD/relawan 

 

Pendidikan kebencanaan 

formal belum diwajibkan di 

seluruh wilayah Indonesia. 

Pendidikan kebencanaan 

merupakan pelajaran wajib 

dari tingkat dini sampai 

perguruan tinggi serta 

kelompok-kelompok 

masyarakat tertentu. 

 

Peran Media Digunakan sebagai media 

penyebaran perisiwa 

bencana akan tetapi tidak 

ada saringan konten laik 

tayang atau tidak dan juga 

sering terjadi hoax. 

 

Belum ada kebijakan 

pemerintah untuk 

menyatukan siaran dibawah 

otoritas yang berhak 

memberitakan peristiwa 

bencana yang sedang terjadi. 

Sering terjadi simpang siur 

data karena menyasar pada 

ahli dan otorita yang 

berbeda. 

Untuk update tentang 

bencana dengan kesadaran 

penuh tidak menyiarkan 

konten yang menambah 

penderitaan masyarakat 

terpapar bencana 

 

Saat terjadi peristiwa 

bencana media televise 

dipakai pemerintah secara 

sukarela untuk menyiarkan 

dan memperingatkan 

masyarakat tentang bencana 

yang terjadi, atau keharusan 

menyiarkan televise 

nasional saat pengumuman 

peristiwa bencana. 

 

Sumber: diolah peneliti dari berbagai sumber 

Kesimpulan 

Pembelajaran dari studi komparasi ini adalah : 

 Program pengurangan risiko bencana yang dicanangkan oleh HFA (Hyogo 

Framework for Action) dan SFDRR (Sendai Framework for Disaster Risk 

Reduction) menjadi keniscayaan bagi daerah yang berpotensi bencana dan yang 

mengalami peristiwa bencana berulang. 
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 Dibutuhkan hard approach (struktur) dan soft approach (kultur) yang terintegrasi 

dalam memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi bencana. 

 Ketangguhan masyarakat terhadap bencana adalah proses terstruktur dan 

sistematis dan terus menerus antara pemerintah dan masyarakat untuk 

meningkatkan kapasitas (capacity) masyarakat. 

 Hal pertama yang digali dari kapasitas masyarakat adalah memori masyarakat 

dalam menghadapi peristiwa bencana yang terekam secara baik dalam segi-segi 

budaya lokal. 

 Identifikasi budaya lokal bisa meliputi terminologi/penyebutan tertentu 

masyarakat terhadap jenis bencana tertentu, pemahanan terhadap tanda-tanda 

alam, perilaku/sikap hidup terhadap alam, pranata sosial, jabatan informal 

pemangku adat, dan berbagai kesenian yang memberi pesan kebencanaan. 

Proses diskursus Integrative, Interactive and Evolutionary antar elemen masyarakat 

yang terus-menerus dalam wadah tertentu berdasarkan lokalitas dan juga kekuatan 

transenden (nilai spiritual) akan menghasilkan ketangguhan terhadap peristiwa 

bencana secara berkesinambungan. 
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