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Kata Pengantar

B

anyak hikmah yang dapat dipetik
dari bencana tanah longsor di
lima dusun Kabupaten Purworejo.
Bencana yang merenggut korban jiwa
kurang lebih 47 warga pada 18 Juni 2016
bertepatan dengan bulan Ramadhan 1437
H. Kejadian bencana tersebut banyak
memberikan pembelajaran terhadap
aparatur pemerintah penyusun kebijakan
dan berperan utama dalam penanggulangan bencana, serta
masyarakat pada umumnya.
Harapan kita, bencana tersebut tidak akan terjadi lagi dan
kita perlu meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana
melalui pencegahan dan kesiapsiagaan. Masyarakat juga perlu
berpartisipasi untuk mendukung dan memahami bahwa mereka
dapat belajar hidup dengan aman meskipun ancaman ada di
sekitar mereka.
Bencana Tanah longsor yang terjadi pada sore menjelang malam
itu menorehkan catatan yang besar bagi kehidupan masyarakat
Purworejo di lereng Bukit Menoreh itu. Dari pembelajaran
sebelumnya, pemerintah daerah dan masyarakat yang tinggal di
lereng Bukit Menoreh telah menyadari bahwa bencana hampir
mustahil dihindari. Selama mereka masih tinggal di daerah
rawan bahaya tanah longsor, rumah, keluarga, harta benda dan
sumberdaya lain berisiko menghadapi longsor.
Untuk itu kita memerlukan kesiapan dan kesadaran dari seluruh
elemen masyarakat. Kita perlu belajar dari kejadian masa lalu
dan daerah-daerah yang sudah cerdas dalam menghadapi
bencana. Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dan kebersamaan
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masyarakat dalam menghadapi setiap ancaman jadi modal utama
dalam mengurangi jumlah korban yang dapat timbul akibat
bencana.
Pembelajaran wawasan kebencanaan penting dilaksanakan
oleh masyarakat maupun pihak-pihak terkait lain. Di samping itu,
masyarakat perlu diberikan pengetahuan mengenai kesiapsiagaan
dalam menghadapi bencana. Mereka harus menjadi komunitas
siaga bencana. Di pihak lain, masyarakat perlu diberdayakan
melalui pendidikan mitigasi bencana agar tidak tergantung pada
bantuan pemerintah dan dilatih agar dapat mengelola sumberdaya
yang ada dengan baik.
Buku Pembelajaran ini memfokuskan pada sisi kebijakan strategis
pemerintah daerah dalam implementasi Undang Undang 24
Tahun 2007 dan Peraturan Kepala BNPB terkait komando tanggap
darurat, serta mekanisme pengurangan risiko bencana yang
sudah diterapkan. Buku ini juga menelaah bagaimana masyarakat
membantu pemerintah daerah dalam upaya penguatan kapasitas
melalui kearifan lokal yang menjadi nilai-nilai yang sudah tertanam
dalam kehidupan mereka.

Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Penanggulangan Bencana

dr. Bagus Tjahjono, MPH
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Tujuan Penulisan

B

ab I, dengan judul Inilah Karakter Tanah Negeriku
menggambarkan mengenai kejadian-kejadian bencana
yang pernah terjadi di wilayah Purworejo dan menjelaskan
karakteristik alam, budaya masyarakat serta kearifan yang dimiliki
oleh masyarakat setempat.
Di samping itu, sejarah Kejadian tanah longsor juga diuraikan
pada bab pertama ini, seperti mengangkat informasi banyaknya
kerentanan dan ancaman. Karakteristik tanah di Bukit Menoreh
merupakan salah bentuk kerentanan dan ancaman tersebut,
khususnya bagi penduduk di lereng bukit tersebut.
Pada Bab II - Torehan Bencana di Bukit Menoreh menggambarkan
bahwa bencana tanah longsor beberapa waktu lalu bukan baru
sekali terjadi di Purworejo tetapi bencana alam lain pernah terjadi
sebelumnya, seperti banjir, angin puting beliung dan tentu tanah
longsor yang sering terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,
2009, 2013, 2014 sampai dengan 2016. Hampir setiap tahun ada saja
korban akibat bencana yang terjadi di wilayah Purworejo.
Bab III berjudul Komando yang Siaga di Setiap Waktu bercerita
tentang bagaimana upaya pemerintah daerah yang sudah
baik mengambil komando tanggap darurat. Masyarakat yang
membutuhkan bantuan segera terpenuhi. Kemudian, bab ini juga
membahas mengenai tahapan manajemen tanggap darurat secara
professional seperti penetapan status tanggap darurat dalam 24 jam
pertama oleh bupati dan penunjukan Dandim selaku Komandan
Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
Bab IV - Kearifan di Balik Musibah menggambarkan bagaimana
masyarakat bahu membahu untuk memberikan bantuan dan
dukungan kepada saudara-saudara mereka. Warga yang terdampak
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ingin segera terlepas dari permasalahan bencana yang dihadapi.
Masyarakat yang selamat dan sekitarnya mulai melakukan
pencarian korban sampai hingga solusi penampungan dan rumah
tinggal yang akan dijadikan tempat pengungsian setelah kejadian
bencana menghabiskan rumah dan tanah.
Bab V berjudul Belajar dari Peristiwa Tanah Longsor Purworejo
memuat catatan dari masyarakat dan pemerintah daerah sebagai
pembelajaran bencana tanah longsor di Purworejo agar tidak
terulang kembali. Warga setempat kehilangan harta benda, rumah
berteduh bahkan sanak saudara yang mereka cintai. Mereka
mencoba untuk pulih. Pendidikan dan kesadaran masyarakat
merupakan kunci bagi masyarakat dalam penguatan sehingga
mereka tidak menjadi obyek bencana. Di samping itu, upaya
pencegahan dan mitigasi harus dilakukan sebagai upaya bersama
masyarakat dan pemerintah daerah. Mereka pun ingin relokasi
mulai hilangnya harta benda, rumah tinggal bahkan orang orang
yang dicintai pergi akibat bencana tersebut, pendidikan dan
kesadaran masyarakat semakin tinggi untuk berupaya agar mereka
tidak menjadi objek bencana kembali dan dengan pencegahan dan
mitigasi mereka lakukan, berupaya merelokasi ke daerah yang lebih
aman dan memberikan kemudahan pemerintah agar tanah mereka
bisa dipakai dalam pembangunan rumah tinggal bagi masyarakat
yang terpapar ancaman itu.
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Bab 1
Inilah Karakter
Tanah Negeriku

Purworejo adalah salah satu daerah yang
memiliki karakteristik bencana yang
unik. Setiap terjadi banjir, pasti terjadi
tanah longsor. Kedua bencana tersebut
seringkali terjadi secara bersamaan.
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Purworejo dengan Karakteristik Tanah
Purworejo, salah satu kabupaten di Jawa Tengah bagian selatan yang
memiliki karakteristik unik. Secara geografis, Kabupaten Purworejo
berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten
Magelang di sebelah utara; Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) di sebelah timur; Samudera Hindia di
sebelah selatan; serta Kabupaten Kebumen di sebelah barat.
Secara geografis, Kabupaten Purworejo terletak pada posisi antara
109o 47’ 28”- 110o 8’ 20” Bujur Timur dan 7o 32’ – 7o 54” Lintang
Selatan. Luas daerah adalah 1.034,82 km2 yang terdiri dari + 2/5
daerah dataran dan 3/5 daerah pegunungan.
Jumlah Desa dan Luas Kecamatan Kabupaten Purworejo
No.

Nama Aset

Jumlah
Desa

Luas Wilayah
(Km2)

1.

Grabag

32

64,92

2.

Ngombol

57

55,27

3.

Purwodadi

40

53,96

4.

Bagelen

17

63,76

5.

Kaligesing

21

74,73

6.

Purworejo

25

52,72

7.

Banyuurip

27

45,08

8.

Bayan

26

43,21

9.

Kutoarjo

27

37,59

10.

Butuh

41

46,08

11.

Pituruh

49

77,42

12.

Kemiri

40

92,05

13.

Bruno

18

108,43

14.

Gebang

25

71,86

15.

Loano

21

53,65

16.

Bener

28

94,08

Jumlah

494

1.034,82

(Sumber: Kabupaten Purworejo Dalam Angka, BPS, 2015)
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Secara administratif, Kabupaten Purworejo terdiri dari 16
kecamatan. Dari 16 kecamatan tersebut, 8 kecamatan memiliki
ancaman bahaya banjir dan 8 kecamatan lain memiliki ancaman
bahaya tanah longsor. Secara topografi, daerah di Purworejo
terbagi menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan. Bagian
utara merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian 25 - 1.050
meter di atas permukaan laut sehingga memiliki potensi bahaya
tanah longsor. Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah
dengan ketinggian antara 0-25 meter di atas permukaan laut.
Daerah tersebut berpotensi bahaya banjir. Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Purworejo mencatat bahwa bahaya tanah
longsor di tahun 2014 mencapai 45,04% dari keseluruhan bencana
yang terjadi di Purworejo.
Keadaan rupa bumi (topografi) daerah Kabupaten Purworejo secara
umum dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Bagian selatan merupakan daerah dataran rendah dengan
ketinggian antara 0 – 25 meter di atas permukaan air laut;
b. Bagian utara merupakan daerah berbukit-bukit dengan
ketinggian antara 25 – 1.050 meter di atas permukaan air laut.
Kemiringan lereng atau kelerengan dapat dibedakan adalah:
a. Kemiringan 0 – 2% meliputi bagian selatan dan tengah wilayah
Kabupaten Purworejo;
b. Kemiringan 2 – 15% meliputi sebagian Kecamatan Kemiri, Bruno,
Bener, Loano, dan Bagelen;
c. Kemiringan 15 – 40% meliputi bagian utara dan timur wilayah
Kabupaten Purworejo;
d. Kemiringan > 40% meliputi sebagian Kecamatan Bagelen,
Kaligesing, Loano, Gebang, Bruno, Kemiri, dan Pituruh.
Kabupaten Purworejo beriklim tropis dengan dua musim yaitu
musim penghujan dan kemarau. Suhu udara rata-rata 20oC – 32oC,
sedangkan kelembaban rata-rata antara 70 – 90% dengan curah
hujan tertinggi pada bulan Desember yakni 9.291 mm dan 7.849
mm bulan Januari.
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Jumlah penduduk Kabupaten Purworejo menurut hasil Sensus
Penduduk pada Mei 2010 adalah 694.404 jiwa, sedangkan kondisi
pada akhir tahun 2014 adalah 708.038 jiwa. Dilihat dari persebaran,
Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kutoarjo memiliki jumlah
penduduk yang paling banyak yaitu 12 % dan 8% dari jumlah
penduduk Kabupaten Purworejo. Adapun persentase persebaran
penduduk Kabupaten Purworejo tahun 2014 sebagaimana tersaji
pada gambar berikut.
Persentase Persebaran Penduduk Kabupaten Purworejo Tahun 2014

Berdasarkan hasil Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2013
kabupaten/kota, Kabupaten Purworejo berada pada peringkat ke18 dari 496 kabupaten/kota. Kabupaten Purworejo mempunyai skor
215 dan termasuk kelas risiko tinggi. Ada beberapa ancaman potensi
bencana di Kabupaten Purworejo, antara lain tanah longsor, banjir,
angin, kebakaran, kekeringan, gempa bumi, dan lainnya. Namun,
dari semua ancaman tersebut, tanah longsor dan banjir berada di
tingkat teratas. Purworejo adalah salah satu daerah yang memiliki
karakteristik bencana yang unik. Setiap terjadi banjir, pasti terjadi
tanah longsor. Kedua bencana tersebut seringkali terjadi secara
bersamaan.
Kabupaten Purworejo adalah salah satu daerah yang menjadi
bagian dari dataran atau endapan alluvium Jawa Tengah Selatan.
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Sebelah utara dibatasi oleh Pegunungan Serayu Selatan dan
Gunung Api Sumbing, sebelah timur dibatasi oleh Pegunungan
Kulon Progo, sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia,
serta sebelah barat dibatasi oleh dataran Kebumen-Banyumas.
Sekitar 36 juta tahun yang lalu, atau sejak masa Kala Ogisen,
daerah Jawa Tengah Selatan mulai terjadi kegiatan vulkanisme
yang membentuk formasi andesit tua (van Bemmelen, 1942) atau
formasi Waturondo (Asikin drr., 1992), yaitu satuan batuan gunung
api tersier. Formasi batuan gunung api tua ini menjadi penyusun
utama Pegunungan Serayu Selatan dan Pegunungan Kulonprogo.
Formasi tersebut terdiri atas batuan beku andesit, breksi gunung
api, dan tur. Kegiatan gunung api tersier ini melemah dan kemudian
diikuti oleh penurunan daerah menjadi laut, sehingga pada 13
sampai 5 juta tahun yang lalu (Kala Miosen) diendapkan Formasi
Sentolo dan Formasi Jonggrangan di Pegunungan Kulon Progo.
Formasi Sentolo sendiri tersusun dari campuran bahan klastika
gunung api dan material karbonat berukuran butir halus-sedang.
Formasi Sentolo di Purworejo terbuka sangat terbatas, antara lain
di sebelah utara Kota Purworejo dan di kaki barat Pegunungan
Kulon Progo. Sedangkan Formasi Jonggrangan adalah berupa batu
gamping masif yang terbuka baik di wilayah Kecamatan Kaligesing,
Kabupaten Purworejo (Bronto).
Purworejo ini tersusun dari endapan aluvium yang berasal dari
rombakan batuan gunung api tersier penyusun pegunungan
Serayu selatan dan Gunung api kuarter Sumbing. Pada bagian
utara sebelah timur, endapan rombakan tua tersebut membentuk
kipas aluvium Purworejo dan pada bagian barat membentuk kipas
aluvium Kutoarjo. Pada bagian tengah terdiri atas endapan aluvium
pantai tua yang kemudian tertutupi oleh endapan aluvium sungai
saat ini. Endapan tersebut diangkut oleh 3 sungai utama yang
terdapat di Purworejo, yaitu Kali Wawar di bagian barat, Kali Jali
di bagian tengah, dan Kali Bogowonto di bagian timur. Sedangkan
Purworejo selatan, mulai dari Kali Lereng hingga garis pantai
sekarang, dibentuk oleh endapan aluvium pantai muda. Kipas
Aluvium Purworejo (KAP) terbentuk dari bahan rombakan yang
berasal dari Pegunungan Kulon Progo yang kemudian diangkut
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oleh Kali Banyuasin di sebelah utara dan Kali Gesing di sebelah
selatan (Bronto).
Apa itu endapan kipas aluvial? Endapan kipas aluvial adalah
suatu kondisi tanah di perbukitan yang berbentuk kipas (setengah
kerucut) yang terbentuk dari material sedimen rombakan berbutir
halus hingga kasar (seperti bongkah). Bentuk itu tersortir buruk,
ditandai dengan perubahan material yang sangat cepat sejak
muatan aliran yang besar muncul dari ketinggian, serta mengalir
ke suatu daratan. Pada umumnya, endapan kipas ini dibentuk oleh
aliran sungai di pegunungan pada pegunungan muka yang memiliki
kemiringan curam dan secara tiba-tiba menjadi kemiringan yang
landai (Pohan).
Jika kita melihat Citra landsat regional Jawa Tengah, kita dapat
melihat struktur geologi yang menonjol di wilayah Purworejo, yaitu
sesar Kulon Progo dan sesar Serayu. Sesar Kulon Progo dimulai
dari Kali Bogowonto ke arah utara-timur laut, memotong sumbu
pegunungan Kulon Progo dan Kali Progo di sebelah utara. Sesar
ini diperkirakan terus hingga Semarang Barat dan Laut Jawa. Sesar
Serayu dimulai dari Kali Serayu, memotong Pegunungan Dieng
dengan Gunung Api Sindoro hingga ke timur laut, yang diperkirakan
bersatu dengan Sesar Lasem di sebelah selatan Gunung Api Muria.
Struktur kelurusan berarah utara-selatan pada pegunungan Serayu
Selatan di wilayah utara Kabupaten Purworejo. Pada gambar peta
fisiografis dan pola aliran sungai di wilayah Kabupaten Purworejo di
bawah ini dapat digambarkan bahwa daerah Kabupaten Purworejo
dibagi menjadi tiga satuan bentang alam, yaitu Pegunungan
Kulon Progo, Pegunungan Serayu Selatan, dan Dataran Purworejo
(Bronto).
Pegunungan Kulon Progo di bagian timur-tenggara dan Pegunungan
Serayu Selatan di bagian utara-barat laut mempunyai variasi
puncak ketinggian yang berbeda. Puncak variasi ketinggian yang
dimiliki antara 200 m sampai dengan 900 m di atas permukaan laut.
Kemiringan lereng kedua pegunungan itu pun bervariasi, yaitu mulai
dari landai (8-15%) sampai dengan sangat terjal (>45%). Sedangkan
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Gambar Peta Fisiografi dan Pola Aliran Sungai di Wilayah
Kabupaten Purworejo
(Sumber: Bronto, 2007: 3)

Dataran Purworejo yang berada di bagian tengah-selatan memiliki
kemiringan yang sangat landai (8-0%). Dataran Purworejo menurun
dari utara ke selatan dengan ketinggian 60 m di kota Purworejo
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sampai dengan 0 m di atas permukaan laut (Bronto, 2007). Untuk
lebih jelas tentang penggambaran jenis tanah di Kabupaten
Purworejo, dapat dilihat pada gambar berikut:

1. Jelok (salem), Jenis tanah Latosol coklat tua
2. Caok (orange), latosol coklat kemerahan
3. Donorati (coklat tua), latosol merah kuning
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Sejarah Bencana Longsor Purworejo
Bukan kali pertama wilayah Purworejo dilanda longsor. Sebelum
kejadian longsor yang terjadi Sabtu (18/06/2016) lalu, sejak tahun
2000 hampir tiap tahun Purworejo mengalami longsor. Pemerintah
daerah (Pemda) setempat mencatat, selama 16 tahun terakhir
sebanyak 49 longsor menimpa Kabupaten Purworejo. Dampaknya,
sebanyak 99 orang meninggal, 4 orang hilang, 16 mengalami lukaluka dan 322 orang mengungsi.
Kejadian longsor pertama terjadi pada 5 November 2000 di
beberapa desa antara lain Desa Kemanukan, Pacekalan, Pelipiran,
Sake, Semagung dan Kaligono. Bencana ini menyebabkan 32
orang meninggal. Lalu, sehari setelahnya pada 6 November 2000
terjadi longsor yang merenggut 3 korban jiwa. Hanya berselang 3
hari, tepatnya pada 9 November 2000, longsor menerjang Desa
Usungan, Kecamatan Bagelan, Purworejo yang menyebabkan 2
orang meninggal.
Salah satu wilayah di Kabupaten Purworejo yang sering mengalami
bencana longsor lahan adalah Kecamatan Bener. Secara topografis
kecamatan ini terletak di Perbukitan Menoreh yang sebagian besar
bertopografi miring sampai sangat terjal, dengan jenis batuan beku
yang terbentuk pada masa tersier. Dengan jenis batuan beku yang
sedang mengalami pelapukan di bagian luar menjadi tanah sehingga
tingkat pelepasan batuan sangat potensial terjadi. Menurut catatan
Kesbanglinmas Kabupaten Purworejo bahwa daerah Perbukitan
Menoreh merupakan daerah yang rawan bencana longsor.
Dengan keadaan bentuk lahan, batuan, penggunaan lahan,
curah hujan dan jenis tanah yang beragam menyebabkan
tingkat kerentanan longsor lahan di daerah Perbukitan Menoreh
bervariasi. Hal ini diperparah dengan aktivitas manusia yang kurang
memperhatikan keseimbangan lingkungan, seperti penggundulan
hutan di daerah berlereng curam untuk keperluan pertanian,
pemotongan tebing untuk jalan, pembuatan rumah di perbukitan
yang berlereng curam dan pembebanan yang berlebihan pada
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lereng untuk permukiman atau pendirian bangunan diindikasikan
menjadi pendorong longsor di daerah tersebut.
Berselang empat tahun kemudian, Purworejo mengalami longsor
pada 20 Januari 2004. Dari peristiwa ini sebanyak 13 orang
meninggal. Purworejo juga mengalami Longsor pada awal Januari
2006 di enam kecamatan, salah satunya di Desa Ketosari, Kecamatan
Bener dengan korban meninggal dua orang.
Selanjutnya, Longsor menyapu Kabupaten Purworejo pada 24 Maret
2007. Bencana longsor ini terjadi di dua desa, yaitu Desa Brondong
dan Desa Kaliwungu. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa.
Sedangkan meski tidak terdapat korban jiwa, longsor yang terjadi di
awal November 2008 menyebabkan 11 orang mengungsi.
Tahun berikut pada 20 November 2009, musibah tanah longsor
melanda dua desa yaitu Desa Giyombong dan Desa Cepedak di
Kecamatan Bruno. Meski tidak menelan korban jiwa, bencana
tersebut menyebabkan akses jalan utama sepanjang kurang lebih
10 kilometer menuju ibukota kecamatan terputus karena tertimbun
material tanah longsoran hingga mengakibatkan Desa Giyombong
terisolir.
Pada tahun 2010, 2011 dan 2013, Kabupaten Purworejo
juga mengalami bencana longsor. Namun bencana ini tidak
menyebabkan korban meninggal, korban hilang, luka-luka maupun
masyarakat yang mengungsi.

Longsor di Desa Donorejo Kec. Kaligesing tahun 2013.
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Tahun 2014, Kabupaten Purworejo mengalami kejadian longsor
terbanyak sejak tahun 2000 yaitu sebanyak 11 kali longsor.
Peristiwa ini terjadi dalam 4 bulan berbeda yaitu Februari, Juni,
November dan Desember. Tidak ada korban jiwa pada tahun
kejadian ini, namun masyarakat terdampak yang mengungsi
sebanyak 16 orang.
Tahun 2015 pada bulan Februari, Maret, November dan Desember,
Kabupaten Purworejo kembali mengalami bencana longsor.
Terdapat seorang korban meninggal yaitu longsor yang terjadi pada
28 Maret 2015.

Gambar kiri: Longsor Desa Giyombong Kec. Bruno tahun 2014.
Gambar kanan: Longsor Desa Cacaban Lor Kec. Bener tahun 2015.
Foto: BPBD Kabupaten Purworejo

Tahun 2016 tercatat pada bulan Februari, Maret dan Juni,
Kabupaten Purworejo sudah mengalami tujuh kali longsor.
Bencana longsor terhebat terjadi pada 18 Juni 2016. Bencana ini
merenggut 31 korban meninggal di 4 Kecamatan yaitu Kecamatan
Loano (12 jiwa), Purworejo (6), Donorati (9), dan Kaligesing (4).
Tabel berikut menunjukkan akumulasi dampak bencana longsor
yang melanda Purworejo dari tahun 2000 sampai dengan Juni
2016.
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Tabel Dampak Longsor di Kabupaten Purworejo Tahun 2000 - Juni 2016
Tahun

Kejadian Longsor

Meninggal

Hilang

Luka-Luka

Mengungsi

2000

9

37

0

0

0

2004

1

13

0

0

0

2006

1

2

0

0

0

2007

1

0

0

0

0

2008

1

0

0

0

11

2009

1

0

0

0

0

2010

2

0

0

0

0

2011

4

0

0

0

0

2013

2

0

0

0

0

2014

11

0

0

0

16

2015

9

1

0

2

7

Jan - Juni 2016

7

46

4

14

288

TOTAL

49

99

4

16

322

(Sumber : Pemda Kabupaten Purworejo, 2016)

Grafik Dampak Longsor di Kabupaten Purworejo Tahun 2000 - Juni 2016

Kenapa Rawan Longsor?
Kenapa Kabupaten Purworejo rawan longsor? Apa penyebabnya?
Apa karena faktor tanah, curah hujan, tata lingkungan, atau faktor
manusia?
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Terhadap beberapa pertanyaan tersebut, Pusat Vulkanologi dan
Mitigasi Bencana Geologi Bandung, dalam pernyataan tertulis,
menyampaikan beberapa hal menurut lokasi bencana sebagai
berikut:
a. Desa Karangrejo, Kecamatan Loano
1) Secara umum lokasi gerakan tanah merupakan bagian
dari lembah Kali Gintung yang mengalir ke barat dengan
kemiringan lereng agak terjal hingga terjal ke arah utara.
Lokasi bencana berada pada elevasi sekitar 125 meter dari
permukaan laut.
2) Berdasarkan peta geologi Lembar Yogyakarta, Jawa
(Rahardjo dkk., P3G, 1995), daerah bencana tersusun oleh
breksi andesit, tuf, tuf lapili, aglomerat, dan sisipan aliran
lava andesit dari Formasi Kebobutak (Tmok). Batuan ini
umumnya bersifat poros namun sebagian kedap air, kadang
ada perlapisan, kompak, mudah melapuk dengan tanah
pelapukan yang relatif tebal.
3) Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan
Tanah pada Bulan Juni 2016 di Provinsi Jawa Tengah
(Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi), lokasi bencana berada pada zona potensi gerakan
tanah Menengah. Artinya daerah yang mempunyai potensi
menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat
terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama
pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir,
tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.
b. Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing
1) Secara umum lokasi gerakan tanah merupakan daerah
perbukitan di dalam DAS Kali Monggo dengan kemiringan
lereng agak terjal hingga terjal. Lokasi bencana berada pada
elevasi sekitar 220 meter dari permukaan laut.
2) Berdasarkan Peta Geologi Lembar Yogyakarta, Jawa
(Rahardjo dkk., P3G, 1995), daerah bencana tersusun oleh
breksi andesit, tuf, tuf lapili, aglomerat, dan sisipan aliran
lava andesit dari Formasi Kebobutak (Tmok). Batuan ini
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umumnya bersifat poros namun sebagian kedap air, kadang
ada perlapisan, kompak, mudah melapuk dengan tanah
pelapukan yang relatif tebal.
3) Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan
Tanah pada Bulan Juni 2016 di Provinsi Jawa Tengah
(Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi), lokasi bencana berada pada zona potensi gerakan
tanah Menengah. Artinya daerah yang mempunyai potensi
menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat
terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama
pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir,
tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.
c. Desa Donorati, Kecamatan Purworejo
1) Secara umum lokasi gerakan tanah merupakan bagian dari
lembah Kali Gading yang mengalir ke barat laut dengan
kemiringan lereng agak terjal hingga terjal ke arah timur laut.
Lokasi bencana berada pada elevasi sekitar 175 meter dari
permukaan laut.
2) Berdasarkan Peta Geologi Lembar Yogyakarta, Jawa
(Rahardjo dkk., P3G, 1995), daerah bencana tersusun oleh
breksi andesit, tuf, tuf lapili, aglomerat, dan sisipan aliran
lava andesit dari Formasi Kebobutak (Tmok). Batuan ini
umumnya bersifat poros namun sebagian kedap air, kadang
ada perlapisan, kompak, mudah melapuk dengan tanah
pelapukan yang relatif tebal.
3) Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan
Tanah pada Bulan Juni 2016 di Provinsi Jawa Tengah
(Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi), lokasi bencana berada pada zona potensi gerakan
tanah Menengah. Artinya daerah yang mempunyai potensi
menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat
terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama
pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir,
tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.
d. Desa Pacekelan, Kecamatan Purworejo
1) Secara umum lokasi gerakan tanah merupakan perbukitan
yang memanjang ke arah barat daya-timur laut dengan
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kemiringan lereng agak terjal hingga terjal. Lokasi bencana
berada pada elevasi sekitar 150 meter dari permukaan laut.
2) Berdasarkan Peta Geologi Lembar Yogyakarta, Jawa
(Rahardjo dkk., P3G, 1995), daerah bencana tersusun oleh
breksi andesit, tuf, tuf lapili, aglomerat, dan sisipan aliran
lava andesit dari Formasi Kebobutak (Tmok). Batuan ini
umumnya bersifat poros namun sebagian kedap air, kadang
ada perlapisan, kompak, mudah melapuk dengan tanah
pelapukan yang relatif tebal.
3) Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan
Tanah pada Bulan Juni 2016 di Provinsi Jawa Tengah (Badan
Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi),
lokasi bencana berada pada zona potensi gerakan tanah
Menengah-Tinggi. Artinya daerah yang mempunyai potensi
menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Pada
zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas
normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan
lembah sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami
gangguan. Gerakan tanah lama dapat aktif kembali.
e. Desa Sidomulyo, Kecamatan Purworejo
1) Secara umum lokasi gerakan tanah merupakan daerah
perbukitan dengan kemiringan lereng agak terjal hingga
terjal. Lokasi bencana berada pada elevasi sekitar 300 meter
dari permukaan laut.
2) Berdasarkan Peta Geologi Lembar Yogyakarta, Jawa
(Rahardjo dkk., P3G, 1995), daerah bencana tersusun oleh
breksi andesit, tuf, tuf lapili, aglomerat, dan sisipan aliran
lava andesit dari Formasi Kebobutak (Tmok). Batuan ini
umumnya bersifat poros namun sebagian kedap air, kadang
ada perlapisan, kompak, mudah melapuk dengan tanah
pelapukan yang relatif tebal.
3) Berdasarkan Peta Prakiraan Wilayah Potensi Terjadi Gerakan
Tanah pada Bulan Juni 2016 di Provinsi Jawa Tengah
(Badan Geologi, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi), lokasi bencana berada pada zona potensi gerakan
tanah Menengah. Artinya daerah yang mempunyai potensi
menengah untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat

15

terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama
pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir,
tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.
Faktor penyebab terjadinya gerakan tanah diperkirakan:
a. Curah hujan yang tinggi sebelum dan saat terjadi gerakan tanah
b. Lereng terjal dan tanpa penahan.
c. Adanya bidang lemah antara batuan segar yang kedap air
dengan tanah pelapukan yang lebih poros, yang berpotensi
menjadi bidang gelincir.
d. Penataan air permukaan yang kurang baik.
Selaras dengan pernyataan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi Bandung, Rektor Univeritas Gajah Mada yang juga pakar
geologi, Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D menyampaikan
bahwa timnya telah memasang alat takar hujan di sana. Akumulasi
air sebesar 130 mm per hari. Ini lebih besar dari kejadian longsor
di Banjarnegara, Jawa Tengah tahun lalu (2015), yang akumulasi
airnya 115 mm per hari.
Jadi, intensitas hujan yang sangat tinggi, bahkan melebihi kejadian
longsor di Banjarnegara tahun lalu yang menyebabkan longsor
Purworejo. Namun, selain curah hujan yang ekstrem, kondisi tanah
di wilayah tersebut juga masuk dalam zona kuning atau merah
(bahaya longsor). Dwikorita menjelaskan bahwa di bagian zona
yang longsor tersebut tersusun lereng yang rapuh dan curam.
“Tanah di lereng berbukitan tersebut tersusun atas timbunan tanah
gembur yang menumpang di atas batuan keras atau yang disebut
tanah alluvial,” kata Dwikorita.
“Karena tanahnya gembur, mudah bergerak. Batuan keras menjadi
bidang gelincir. Jika hujan makin deras, air banyak masuk, tertahan,
meluncur mendorong masa tanah yang dikenal dengan gerakan
tanah atau longsoran,” ujarnya.
Menurut Dwikorita, di wilayah tersebut sudah ada ada tanda
peringatan bahaya perihal potensi bencana itu. Namun, dia
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mempertanyakan seberapa jauh kepatuhan masyarakat sekitar pada
tanda-tanda peringatan bahaya itu. Wilayah tersebut seharusnya
tidak untuk budi daya atau pun permukiman. Permasalahan, antara
kesesuaian pemanfaatan lahan dengan zona bahaya tadi.
Ditambahkan pula dari hasil pengamatan tim, tidak jauh dari lokasi
longsor tersebut sudah muncul retakan baru. Retakan itu bisa saja
kembali menimbulkan longsor jika diguyur hujan deras lagi. Oleh
karena itu, Dwikorita menambahkan bahwa setiap selesai longsor,
masyarakat jangan berbondong-bondong melihat lokasi. Ini untuk
keselamatan jiwa mereka.

Hidup di Bawah Ancaman
Masyarakat di lereng Bukit Menoreh adalah masyarakat yang sangat
rentan menjadi korban bencana tanah longsor, hampir di sepanjang
daerah tersebut tampak terlihat rumah-rumah kecil menempel di sisi
bukit yang siap diterjang
longsor kapan saja.
Hal ini mereka rasakan
ketika
hujan
turun
dengan deras. Berbekal
pengalaman
kejadian
bencana masa lalu,
penduduk sekitar segera
mengevakuasi diri ke
tempat yang lebih aman.
Lalu apakah mereka akan
tetap seperti itu? Sampai
kapan mereka hidup di
bawah ancaman?
Suwarti (50 tahun) sudah
tinggal di Desa Caok
sejak lahir. Suaminya
meninggal
beberapa

Ibu Suwarti yang rumahnya persis di pinggir
longsoran Desa Jelok.
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Rumah Ibu Suwarti yang berada persis di pinggir longsoran Desa Jelok.

tahun lalu. Kini ia tinggal sendiri karena kedua anak laki-lakinya
bekerja di Surabaya dan Balikpapan. Ia tinggal di rumah yang
sederhana tetapi cukup lega untuk ditempati sendiri. Rumah itu
ditembok dan diplester namun tanpa balutan cat tembok.
Dia menceritakan, belum pernah terjadi longsor seperti ini. Selama
dia tinggal di Desa Caok, yang terjadi hanya longsor kecil-kecil dan
tidak menimbulkan korban.
“Pada saat terjadi tanah longsor, rumah tempat tinggalnya bergetar
cukup keras seperti gempa diiringi gemuruh tanah longsor,” kenang
Suwarti.
Dia lari ke rumah orang tuanya yang berjarak lebih kurang 20
meter di atas. Saat itu, listrik di lingkungan pun padam. Esok pagi,
longsoran tanah membukit di halaman rumah Suwarti.
Dengan kejadian tanah longsor 18 Juni lalu, Ibu berpenampilan
sederhana ini mengakui bahwa lingkungan tempat tinggalnya
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memang rawan bencana tanah longsor dan merasa takut tinggal
di rumah. Namun, ketika ditawari untuk pindah dia enggan karena
kedua orang tua ada di dekatnya. Selain itu, sang anak tentu akan
mencari jika dia pindah ke lokasi lain. Ketika Hari Raya Idul Fitri awal
Juli lalu, kedua anaknya pulang menemuinya.
Di Kabupaten Purworejo, tidak hanya Suwarti dan warga Desa Jelok
yang hidup di bawah ancaman tanah longsor. Masyarakat bagian
utara Kabupaten Purworejo yang berada di perbukitan Menoreh pun
hidup di bawah ancaman tanah longsor. Kecamatan Loano adalah
salah satu kecamatan yang hampir seluruh wilayah berada di lokasi
ancaman. Salah satu desa yang terlihat rekahan berpotensi longsor
di Kecamatan Loano adalah Desa Kalisemo, tepatnya di Dusun Beru
Tengah.
Kehidupan masyarakat Dusun Beru Tengah, Desa Kalisemo,
kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo adalah daerah nyaman dan
memiliki pemandangan indah, dalam kehidupan sehari-hari warga

Salah satu rumah warga di Dusun Beru Tengah, Kec. Loano Purworejo yang hidup
di bawah ancaman tanah longsor.
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bekerja sebagai buruh tani dan pengrajin home industry pembuat
keranjang dari anyaman bambu. Namun, di balik keindahan alam
dan kehidupan masyarakat yang tenang, ternyata mereka tinggal di
wilayah sangat rentan dan berbahaya dari ancaman tanah longsor.
Seorang Pakar ilmu geologi Universitas Gajah Mada DR. Eng. Wahyu
Wilopo, ST, M.Sc. menyampaikan bahwa Bukit Menoreh dulu
sebagai endapan gunung api yang bertahun-tahun karakter tanah
berubah lapuk. Kondisi ini menumpuk di sepanjang bukit hingga
tidak terlalu kuat dalam menanggung beban tanah dan tumbuhan
yang berada di punggung bukit. Ketebalan tanah lapuk diperkirakan
sekitar 5 meter sehingga dibutuhkan tanaman tunggal yang ringan
dan mampu menembuh ketebalan sehingga mampu mengikat
posisi tanah di bawahnya.
“Bukit yang hijau dengan rindang pepohonan tidak menjamin
bahwa tanah itu kuat terhadap longsor, bahkan bisa jadi pohon itu
akan mempercepat tanah longsor,” kata Wahyu yang ditemui pada
Kamis (15/9/2016) di ruang kerja.
Hal ini diperkuat dengan banyak tanaman pohon jati yang ditanam
di Bukit Menoreh. Pohon jati mempunyai dua karakter akar yaitu
akar tunggal dan serabut dimana akar tunggal kurang mengikat
pada lapisan tanah yang berada di bawah lapisan tanah lapuk
sehingga kurang mengikat. Di samping itu, “karakter daun yang
rimbun sehingga daun yang jatuh mempercepat pelapukan tanah
di wilayah bukit tersebut, “ imbuh Wahyu.
Rekahan yang memanjang sekitar 200 meter berada di daerah
Dusun Beru Tengah, Desa Kali Semu, Kecamatan Loano memiliki
karakter tanah sangat rentan longsor apabila dibiarkan ketika hujan
deras turun maka air akan masuk ke dalam rekahan tersebut yang
akan mempercepat proses longsoran tanah. Selanjutnya longsoran
akan menimpa pemukiman penduduk yang dihuni 61 jiwa dengan
21 kepala keluarga. Setelah kejadian longsor yang terjadi bulan
Juni, Pemerintah dan warga telah mengambil langkah awal untuk
menutup rekahan tersebut.
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“ Bukit yang hijau dengan rindang pepohonan tidak
menjamin aman dari tanah longsor bahkan bisa
mempercepat longsor bila tanaman di atasnya tidak cukup
menahan tanah yang lapuk ”
DR. Eng. Wahyu Wilopo, ST, M.Sc,
Ahli Geologi Universitas Gajah Mada

Rekahan tanah yang berada di Dusun Beru Tengah
Desa Kalisemo Kec. Loano Kab. Purworejo.

Warga yang tinggal di Dusun Beru Tengah ini ketika hujan deras
turun, biasanya mereka hanya bisa mengungsi ke tempat yang lebih
aman, misalnya ke rumah saudara yang terdekat dan mushola yang
ada di dekat pemukiman warga. Namun demikian, pemukiman
tersebut terletak di bawah bukit sehingga tidak menjamin juga
keamanannya. Sosialisasi harus terus dilaksanakan dan segera
dibuat latihan untuk evakuasi.
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Pandangan Ahli dalam Menghadapi Kerentanan
Longsor
DR. Eng. Wahyu Wilopo, ST, M.Sc salah satu ahli kebencanaan
UGM dari bidang geologi mengatakan bahwa stuktur tanah di
Bukit Menoreh yang merupakan bekas gunung api pada lapisan
atas sangat tidak stabil dan lapuk. Kondisi ini perlu mendapatkan
perhatian dengan beberapa upaya untuk memperkuat lapisan
tanah tersebut dan mempunyai nilai ekonomi. Dengan kondisi tanah
tersebut kemungkinan longsor yang akan terjadi adalah tipikal
longsor yang sliding atau dalam jenis longsor disebut longsor bahan
rombakan dimana kondisi ini terjadi karena adanya pergerakan
tanah dan material yang disebabkan oleh dorongan air yang sangat
kuat. Kecepatan dari aliran air sendiri akan sangat tergantung
pada kemiringan lereng, volume air, tekanan air, kecepatan air
serta jenis material tanah itu sendiri apakah mudah terangkut oleh
air atau tidak. Gerakan dari tanah longsor ini lumayan cepat dan
bisa mencapai seluruh
lembah dengan jarak
ratusan meter jauhnya.

DR. Eng. Wahyu Wilopo, ST, M.Sc
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Upaya-upaya
yang
beliau sarankan adalah
dengan
pemetaan
secara detail wilayah
rawan longsor, terutama
wilayah yang berada di
sekitar Bukit Menoreh
mulai dari dukuh, dusun,
lingkungan, desa dan
kecamatan. Dari data
ini dapat diperkirakan
jumlah
warga
yang
terpapar dan upaya
dalam menanggulangi.
Kemudian rekomendasi
penting berikut adalah

“ Reboisasi yang disarankan kepada masyarakat dengan
menanam pohon jenis tertentu yang akan memperkuat
kondisi tanah harus dengan pohon yang mempunyai nilai
ekonomis tinggi ”
DR. Eng. Wahyu Wilopo, ST, M.Sc,
Ahli Geologi Universitas Gajah Mada

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat disini
adalah melihat dari budaya dan karakter masyarakat di daerah
tersebut, seperti karakter masyarakat yang berada di Kecamatan
Loano akan berbeda dengan karakter masyarakat yang berada di
Kecamatan Purworejo.
Pemberdayaan tersebut tidak hanya pada peningkatan kapasitas
masyarakat dalam menghadapi bencana saja tetapi juga harus
mendukung secara ekonomi. Contohnya adalah reboisasi yang
disarankan kepada masyarakat dengan menanam pohon jenis
tertentu yang akan memperkuat kondisi tanah. Pohon jenis tertentu
tersebut harus mempunyai nilai ekonomis tinggi. Pelaksanaan ini
dapat melibatkan pihak ketiga karena pohon yang ditanam akan
bernilai apabila ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli,
upaya itu akan percuma saja. Pelaksanaan pemberdayaan tersebut
tidak hanya melibatkan masyarakat dan pemerintah saja tetapi
harus melibatkan pihak ketiga. Wahyu menyampaikan contoh
di Kabupaten Karang Anyar, penanaman pohon untuk menahan
longsor dikombinasikan dengan program penanaman Kumpulan
Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Penanaman TOGA tersebut sudah
bekerja sama dengan pihak ketiga. Secara teknis pihak ketiga
memberi bibit dan membeli tanaman TOGA dari masyarakat,
sedang masyarakat tinggal menanam saja. Dengan program
tersebut dapat dipastikan program akan berjalan terus karena ada
hasil ekonomi yang didapatkan oleh masyarakat. Berbeda dengan
program peningkatan kapasitas masyarakat yang dilaksanakan
tanpa ada nilai ekonomi, pasti hanya berjalan sebentar dan kalau
jarang disosialisasikan pasti akan dilupakan.
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Bab 2
Torehan Bencana
di Bukit Menoreh

Berdasarkan hasil Indeks Risiko Bencana
Indonesia Tahun 2013 Kabupaten/Kota,
Kabupaten Purworejo berada pada
peringkat ke-18 dari 496 kabupaten/kota
dan mempunyai skor 215 yang termasuk
kelas risiko tinggi. Tanah longsor dan
banjir berada pada peringkat teratas.
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Sejarah Purworejo
Nama Purworejo diusulkan oleh Raden Adipati Cokrojoyo, yang baru
diangkat sebagai Adipati Brengkelan dan nama tersebut langsung
disetujui oleh para pembesar negeri dan Komisaris Van Lawick Van
Pabst. Pada saat itu Adipati Cokrojoyo kurang berkenan dengan
nama Kadipaten Brengkelan. Sebab “Brengkele” mempunyai arti
suka membantah dan tidak mau mengalah. Setelah memohon
petunjuk kepada Allah SWT, kemudian terbersitlah sebuah nama
yang bagus dan mempunyai arti yang baik serta mempunyai
harapan atas masa depan yang gemilang. Nama yang diusulkan
adalah “Purworejo” yang mempunyai arti awal dari kemakmuran
yang akan dinikmati oleh para penduduk.
Pelantikan ini dilaksanakan pada hari Rabu Wage tanggal 17 Besar
tahun Jimawal 1757 Jawa atau 1245 H yang bertepatan dengan
tanggal 9 Juni 1830. Cokrojoyo atau yang masa mudanya bernama
Reso Diwiryo dan diberi gelar Raden Adipati Cokrojoyo. Pelantikan
ini dilakukan di tanah Bagelen oleh komisaris Belanda untuk
tanah-tanah mancanegara bagian barat, yaitu Van Sevenhoven
dan diambil sumpah oleh Kyai Haji Akhmad Badaruddin (bekas
penasehat Pangeran Diponegoro) yang turut dalam perundingan

Kantor Bupati Kabupaten Purworejo.
Foto: Roni F.
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di Magelang, dan kemudian diangkat sebagai penghulu landraad
untuk Kadipaten Bagelen.
Dalam perjalanan sejarah, Kabupaten Purworejo tidak dapat lepas
dari peranan Adipati Cokrojoyo atau RAA Cokronagoro I setelah
menjabat sebagai Bupati Purworejo pertama. Banyak sekali
hasil pembangunan fisik yang masih dapat dinikmati oleh warga
Purworejo hingga saat ini bahkan kemudian juga menjadi aset
wisata terutama wisata religi. Di antaranya adalah Bedug Pendowo
yang merupakan bedug terbesar di dunia dengan bonggol kayu jati
utuh dan Masjid Darul Mutaqqin.

27

Torehan Bencana di Bukit Menoreh
Pegunungan Menoreh merupakan kawasan pegunungan atau
perbukitan yang membentang di wilayah barat Kabupaten
Kulon Progo, sebelah timur Kabupaten Purworejo, dan sebagian
Kabupaten Magelang sekaligus menjadi batas alamiah bagi ketiga
kabupaten tersebut.
Daerah Pegunungan Menoreh secara geomorfologis mempunyai
bentuk lahan yang kompleks. Kompleks kondisi fisik daerah
Pegunungan Menoreh adalah adanya proses endogenik dan
eksogenik yang bekerja pada berbagai batuan hingga membentuk
bentang lahan yang ada saat ini. Beberapa batuan ditemukan antara
lain batu pasir, napal pasiran, batu lempung, dan batu gamping

Perbukitan Menoreh yang membentang di sepanjang Kabupaten Purworejo.
Foto: Chandra.
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pada Eosen Tengah, batuan andesit, breksi andesit dan tuff yang
merupakan hasil aktivitas Gunung Api Menoreh pada Oligosen, batu
gamping dan koral yang terendapkan pada Miosen bawah, dan
material koluvium yang terendapkan pada zaman Quarter.
Perbukitan Menoreh dikenal dalam sejarah sebagai basis
pertahanan Pangeran Diponegoro bersama para pengikut dalam
perang Jawa (1825-1830) melawan Hindia Belanda. Salah satu
puteranya yang bernama Bagus Singlon atau Raden Mas Sadewo
(putera Pangeran Diponegoro dengan R. Ayu Mangkorowati)
memimpin perlawanan di wilayah ini. Raden Mas Sadewo atau
Ki Sadewo bertempur di wilayah Kulon Progo mulai dari Pesisir
Selatan sampai ke Bagelen dan Samigaluh.
Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, di Bukit Menoreh
Kabupaten Purworejo juga mengalami tanah longsor, tetapi tidak
menyebabkan korban meninggal, korban hilang, luka-luka maupun
masyarakat yang mengungsi. Hal tersebut terjadi tahun 2010, 2011
dan 2012.
Tahun 2013, banjir dan longsor yang melanda Purworejo terjadi
pada 20 Desember. Banjir dan longsor menerjang 53 desa di
11 kecamatan di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sungai
Bogowonto dan anak-anak sungai meluap. Beberapa tanggul
sungai jebol seperti di Desa Kemiri, Bayan, dan Butuh. Tiga warga
meninggal akibat bencana itu yakni Wongso Suwito (85) warga Desa
Tunggorono, Kecamatan Kutoarjo, akibat terseret arus air sungai
setempat, dan dua lainnya, Riyanah (48) dan Siti Aminah (8), menjadi
korban longsor di Kecamatan Bruno. Satu korban hanyut banjir
dan masih dalam pencarian. Lebih dari 600 keluarga mengungsi,
puluhan rumah rusak berat, ribuan hektar sawah terendam. 11
kecamatan yang dilanda bencana setelah hujan deras mengguyur
sejak Kamis (19/12/2013) malam, yakni Purworejo, Kutoarjo, Kemiri,
Butuh, Pituruh, Bruno, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, Grabag, dan
Bayan.
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BPBD, TNI, Polri, Tagana, Basarnas, SKPD, relawan dan masyarakat
melakukan penanganan darurat. BPBD Jawa Tengah dan BPBD
kabupaten di sekitar membantu penanganan bencana saat itu.
Tahun 2014, Kabupaten Purworejo mengalami kejadian longsor
terbanyak sejak tahun 2000 yaitu sebelas kali longsor. Peristiwa ini
terjadi dalam kurun waktu empat bulan yang berbeda, Februari,
Juni, November, dan Desember. Meskipun tidak ada korban jiwa
pada tahun itu, 16 warga setempat mengungsi.
Tahun 2015, Purworejo mengalami bencana longsor lagi. Longsor
yang terjadi pada bulan Januari dan Desember itu terjadi di
beberapa lokasi, antara lain Desa Brunosari, Kecamatan Bruno
pada Januari dan Kecamatan Pitiruh, Bagelen, Kaligesing dan
Bener pada Desember. Demikian pula bencana longsor yang terjadi
pada tahun 2016, Kabupaten Purworejo sudah mengalami tujuh
kali longsor, tercatat pada Februari, Maret dan Juni.
Namun, bencana longsor paling dahsyat terjadi pada 18 Juni 2016.
Bencana melanda 4 kecamatan, Kecamatan Loano, Purworejo,
Kaligesing, dan Gebang. Tragedi ini merenggut 39 nyawa warga, 9
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orang luka-luka, dan 3 orang belum ditemukan. Meskipun bencana
longsor di Kecamatan Gebang tidak menimbulkan korban jiwa,
bencana tersebut telah meluluhlantakkan wilayah dan merenggut
korban di tiga kecamatan lain. Bencana berdampak luka dan
trauma yang mendalam bagi warga.

Awal Bencana
Tidak dapat dimungkiri, Kabupaten Purworejo merupakan daerah
rawan bencana. Berdasarkan hasil Indeks Risiko Bencana Indonesia
Tahun 2013 Kabupaten/Kota, Kabupaten Purworejo berada pada
peringkat ke-18 dari 496 kabupaten/kota dan mempunyai skor 215
yang termasuk kelas risiko tinggi. Potensi bencana di Kabupaten
Purworejo, antara lain tanah longsor, banjir, angin puting beliung,
kebakaran, kekeringan, dan gempa bumi. Namun, tanah longsor
dan banjir berada pada peringkat teratas.
Hujan yang mengguyur hampir seluruh Jawa Tengah, termasuk
Purworejo tanggal 18 Juni 2016 yang dimulai pukul 15.40 WIB,
telah mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Longsor terjadi di
hampir beberapa kecamatan di Kabupaten Purworejo. Menurut
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Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Purworejo, Boedi Hardjono, cakupan bencana banjir
terparah terjadi di 9 desa di 6 kecamatan di 9 desa, antara lain Desa
Berjan dan Kelurahan Lugosobo (Kecamatan Gebang), Kelurahan
Meranti (Purworejo), Desa Tangkisan, Sambeng dan Pogung
Kalangan (Bayan), Desa Loning (Kemiri), Desa Bagelen (Bagelen)
dan Desa Wironatan (Butuh).
Saat itu curah hujan yang relatif tinggi memicu bencana tanah
longsor awalnya di 8 desa/kelurahan di 4 kecamatan, antara
lain Desa Karangrejo dan Trirejo (Kecamatan Loano), Desa
Pacekelan, Sidomulyo, Donorati dan Baledono (Purworejo), Jelok
(Kalingesingdi) dan Desa Prumben (Gebang).
a. Desa Karangrejo, Dusun Caok (Kecamatan Loano):
Seorang warga ingat betul detik-detik sebelum longsor yang
akhirnya mengubur 15 warga pada Sabtu (18/6/2016) sekitar pukul
19.00 WIB. Hujan deras yang mengguyur sejak pukul 15.00 WIB
menjadi awal kecemasan terjadinya longsor di Dusun Caok Kulon,
Desa Karangrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Sudah
lebih 30 tahun warga tersebut tinggal di RT 1 RW 1 Dusun Caok
Kulon. Selama itu, ia belum pernah mendapati air yang turun deras
hingga membanjiri rumahnya.
“Saya sudah merasa aneh, kok tumben hujan air dari atas ngalirnya
deras sampai rumah banjir. Baru kali ini terjadi,” kata Parlan yang
dimuat pada harian surat kabar Tribun Jateng, Minggu (19/6/2016).
Satu jam hujan turun, tetangga Suparlan berteriak longsor menimpa
rumah tetangga yang berada di atas rumah. Dia lantas menengok
kondisi rumah tetangga yang sebagian rusak tertimpa longsor.
Suparlan semakin gundah longsor besar akan terjadi.
Sekitar pukul 18.30 WIB, warga dan Suparlan disibukkan dengan
tersumbatnya gorong-gorong yang membuat air meluap ke jalan.
Akibat gorong-gorong meluap, laju pengendara terhambat dan
terjadi kemacetan. Kecemasan Suparlan membuat tak berlama-
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Gambar Citra satelit Pleides. Sebelah kiri kondisi Desa Karangrejo sebelum
longsor dan kanan kondisi setelah longsor.
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Kondisi Longsor di Dusun Caok Desa Karangrejo Kecamatan Loano.
Foto: Dokumentasi BPBD Kabupaten Purworejo 2016.

lama mengurusi gorong-gorong dan pulang ke rumah yang berjarak
sekitar 100 meter dari jalan. Lagipula dia ingin shalat Isya dan
Tarawih.
“Banyak pengendara antri, ada truk, mobil, dan beberapa motor.
Kebanyakan mereka mau ke arah Desa Donorati. Saya sekitar pukul
19.00 naik, pulang ke rumah. Perasaan sudah ngga enak,” ujarnya.
Suparlan ingin menceritakan kecemasan yang dia rasakan ke istri.
Namun baru sampai di beranda rumah, terdengar bunyi keras mirip
helikopter.
“Bunyinya gluduk, gluduk, bluukk, keras sekali kayak deru helikopter.
Saya tengok ternyata tebing sudah rata menimpa pengendara dan
satu rumah milik Muhtarom,” ujarnya. Parlan pun lari tunggang
langgang menuju arah masjid di mana warga akan menjalankan
shalat Tarawih. “Saya teriak, longsor...longsor” ke orang-orang yang
mau shalat Isya. Waktu itu sudah mau takbir awal, tapi batal shalat
langsung lari semua ke lokasi longsor,” ujarnya. Ketika kembali
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ke lokasi warga menemukan Muhtarom yang merintih kesakitan
terbenam lumpur setengah dada.
Luas areal terdampak longsor di Dusun Caok, Desa Karangrejo,
Kecamatan Loano sekitar 2,2 Ha meskipun secara topografi kurang
terjal dibandingkan dengan Desa Donorati. Longsor di Dusun Caok
Desa Karangrejo telah menimbulkan 16 warga meninggal dunia, 1
hilang dan 1 lain luka-luka, sedangkan 4 rumah tertimbun longsor
dan 1 lain rusak sedang.
Dalam siaran pers, Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Tim SAR
gabungan menemukan 4 korban meninggal, yakni tiga korban
ditemukan di Desa Donorati Kecamatan Purworejo dan satu korban
di Desa Caok/Karangrejo, Kecamatan Loano. Sutopo mengatakan
kemungkinan masih ada 6 orang korban di Desa Donorati dan 8
orang di Desa Caok. Secara total korban bencana banjir dan longsor
di Jawa Tengah mencapai 47 tewas dan 15 orang hilang.
Sutopo mengatakan proses pencarian korban dibantu 3 alat berat
setelah terbukanya akses jalan yang sempat tertutup. “Masyarakat
tetap siap siaga mengingat potensi banjir dan longsor masih
tetap tinggi,” kata Sutopo dalam siaran pers. Kepala BNPB, Willem
Rampangilei yang datang ke lokasi bencana mengatakan proses
pencarian korban akan dilakukan hingga 7 hari ke depan atau
Jumat mendatang. Namun, jika diperlukan, masa pencarian dapat
diperpanjang. Sebanyak 250 personel terlibat dalam Tim SAR
gabungan.
b. Desa Pacekelan, Desa Sidomulyo, Desa Donorati, dan Kelurahan
Baledono (Kecamatan Purworejo):
Luas area terdampak di Desa Donorati yaitu sekitar 2,25 Ha.
Berdasarkan data foto tersebut juga dapat dilihat kondisi topografi
di Desa Donorati yang terjal, lebih terjal dibandingkan dengan area
longsor di Dusun Caok. Saat ini jenis dan struktur tanah sedang
dalam penelitian tim UGM. Kalau jenis tanah yang labil, akan jauh
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lebih berbahaya dari Karangrejo, tetapi kalau jenis tanah stabil dan
kuat, perlu pengaman wilayah.
Berdasarkan data dari BPBD Purworejo, korban meninggal dunia 12
orang, belum ditemukan 2 orang, dan luka-luka 2 orang, sedangkan
rumah yang hilang tertimbun tanah longsor sebanyak 12 rumah
dan rusak berat 3 rumah.

Saat pencarian korban di Desa Donorati.

Kepala Pelaksana BPBD Purworejo, Boedi Harjono mengatakan
Desa Karangrejo dan Desa Donorati tergolong dalam tingkat tinggi
rawan bencana longsor, karena wilayahnya sebagian besar tanah
gambut dan marak penebangan liar. Di dua desa itulah ditemukan
paling banyak korban tewas akibat longsor yang terjadi Sabtu
(18/6/2016).
Boedi mengatakan strategi mitigasi bencana sudah dilakukan
seperti sosialisasi, simulasi, dan pemasangan rambu. “Warga
responsnya macam-macam. Ada yang mendukung dan ada yang
cuek. Tapi yang namanya bencana, siapa yang tahu,” katanya
kepada Tempo, Senin 21 Juni 2016. Namun dia, mengakui selama

36

ini program yang sudah dilakukan sebatas sosialisasi dan simulasi
bencana.
c. Desa Jelok (Kecamatan Kaligesing)
Tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di Desa Caok dan Donorati,
di Desa Jelok Kecamatan Kaligesing pun dilanda longsor yang
mengakibatkan Desa Jelok terisolasi. Dampak longsor tersebut, 4
orang meninggal dunia, 13 rumah hilang tertimbun longsor, dan 8
rumah rusak sedang.
Imam, Ketua Panitia Penanganan Longsor Desa Jelok menuturkan,
pukul 18.30 WIB akses jalan ke Desa Jelok harus melewati Desa
Sidareja karena Desa Cangkrep tidak dapat dilalui. Sungai Mongo
meluap dan banjir. Jembatan di depan Balai Desa Kebengbeng
tertutup bambu. Riswanda Dedi (30) mengajak Oki dan Winoto,
Kepala Dusun Jelok. Namun, setelah 30 menit tidak diketahui lagi
keberadaannya. Tidak juga ada di tengah keluarga. Pencarian tidak
dapat dilakukan karena kondisi gelap dan listrik padam. Korban
ditemukan pukul 01.15 WIB dinihari di belakang rumahnya yang
berjarak 1,5 km dari posko.

Longsoran di Dusun Jelok yang menimpa rumah penduduk.

37

Yang pertama kali menuju ke Desa Jelok itu rombongan Bupati,
Wakil Bupati, Dandim. Mereka mengecek ke lokasi dan meminta
pembuatan surat permohonan bantuan ke BPBD. Setelah surat
dikirimkan kepada BPBD, bantuan pun melimpah ruah, lebih dari
cukup untuk korban dan pengungsi, bahkan bisa disalurkan ke
lokasi lain yang terdampak bencana. Bantuan berupa pakaian
layak pakai, pispenser, peralatan dapur, dan uang ke Dusun Caok,
Kecamatan Kaligesing. Dapur umum beroperasi setelah rombongan
dari Tagana pimpinan Ashri tiba ke Jelok.
Selanjutnya, Kapolsek memberi arahan untuk membentuk struktur
organisasi. Imam sebagai ketua panitia yang dibantu Ashri dari
Tagana untuk mengurus administrasi ke BPBD dan membuat blog
Jegana (Jelok siaga bencana). Blog pun dibangun dengan nama
jegana.blogspot.com. Warga Jelok sangat berterima kasih. Seluruh
lapisan masyarakat, termasuk pemerintah, sangat responsif. Kita
sebagai pemuda, kita malu apabila tidak berbuat apa-apa.
Desa Jelok, sebagaimana desa lain di perbukitan Menoreh, saat
musim hujan air berlimpah, namun saat kemarau kekeringan.
Untuk mengantisipasi hal itu, dilakukan survei lapangan oleh Imam
untuk menentukan tempat pemasangan kran dan pipa air. Ketika
kemarau panjang datang, kali itu seperti jalan yang berbatu, tidak
ada air.
Menyikapi bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi, BPBD
Kabupaten Purworejo segera menyelenggarakan Operasi Tanggap
Darurat yang dilaksanakan dengan:
1) Membentuk Pos Komando (Posko) Induk di BPBD dan Posko
Lapangan di Desa Karangrejo, Desa Jelok, Desa Donorati, Desa
Sudimoro, Desa Tlogorejo, dan Desa. Wironatan.
2) Membentuk dapur umum dan tempat pengungsi yang
dioperasikan Palang Merah Indonesia (PMI), Taruna Siaga
Bencana (Tagana), dan Relawan di Desa Karangrejo, Desa
Jelok, Desa Donorati, Desa Sudimoro, Desa Tlogorejo, dan Desa
Wironatan.
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3) Membentuk media center sebagai pusat informasi di Posko Induk
dan membuat rilis pers setiap hari setelah penutupan kegiatan
harian.
4) Memfasilitasi bantuan uang dan barang dari masyrakat di Posko.
5) Membuka rekening Peduli Purworejo melalui Bank Jateng.
6) Melakukan kajian dampak bencana, dengan melakukan
perhitungan Damage and Losses Assessment (DaLA) untuk sarana
prasarana dan infrastruktur akibat bencana untuk perencanaan
pascabencana.
7) Rapat terbatas dengan keluarga korban terkait pencarian dan
evakuasi.
8) Penghentian operasi pencarian dan evakuasi di hari ke-7, ditutup
oleh Bupati Purworejo.

Untuk sampai ke Dusun Donorati yang tertimpa longsor, Bupati harus
menyeberangi kali yang airnya cukup deras.
Foto: BPBD Kabupaten Purworejo.
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Yang Ditakutkan Akhirnya Terjadi
Yang ditakutkan oleh masyarakat yang tinggal di daerah rawan
longsor telah terjadi. Bukit yang selama ini menjadi tempat
tinggal telah longsor. Tidak hanya tempat tinggal, bahkan
sebagian masyarakat pun mengelola tanah tersebut sebagai mata
pencaharian sehari-hari, baik berupa kebun, ladang, dan tanaman
keras lain.

Longsor yang berdampak pada korban jiwa, harta, dan benda.

Kini, banyak rumah telah tertimbun. Pada saat kejadian, sebagian
rumah masih berpenghuni, namun sebagian telah ditinggalkan
setelah membaca tanda-tanda alam akan terjadi longsor. Korban
pun telah jatuh. Tak sedikit mereka yang kehilangan orang yang
dicintai. Mungkin itu ibu, ayah, anak, kakek, nenek, menantu,
keluarga, atau sahabat telah menjadi korban. Delapan belas Juni
menjadi hari yang penuh duka buat warga Purworejo. Dan di
peringkat ke delapan belas itulah tingkat kerawanan bencana
Kabupaten Purworejo. Sebuah peringkat yang cukup tinggi tingkat
kerawanan dari 496 kabupaten rawan bencana.
Bencana longsor yang terjadi di Purworejo itu mengejutkan kita
semua. Bahkan, Bupati Purworejo pun tak menyangka bakal terjadi
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longsor di kabupatennya. Longsor yang secara secara sporadis
melanda Purworejo seakan membangunkan kesadaran kita bahwa
bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Apalagi daerah
rawan bencana, serawan Purworejo.
Namun, yang menarik tidak kalah penting adalah peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Peran tersebut bertujuan untuk mendukung penguatan kegiatan
penanggulangan bencana dan kegiatan pendukung lain secara
berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun
2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana. Banyak masyarakat dan komunitas
yang bahu membahu membantu masyarakat terdampak bencana.
Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bupati Purworejo,
Agus Bastian, SE, MM bahwa dalam penanganan bencana ini, gotong
royong masyarakat dalam membantu, membentuk kelompok
masyarakat (pokmas) untuk membangun, termasuk di dalamnya
dalam merelokasi warga terdampak bencana sangat bagus.

Bupati Purworejo, Agus Bastian, SE., MM.
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Oleh karena itu, guna menyelaraskan peran serta masyarakat dalam
penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Purworejo meminta
peran serta masyarakat dan komunitas masyarakat Purworejo dan
sekitarnya agar berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Purworejo.
Ini dimaksudkan supaya penanganan bencana dan mobilisasi
peralatan lebih terarah. Di sisi lain, hal tersebut dilakukan agar
tidak terjadi tumpang tindih dan salah evakuasi dalam penanganan
bencana karena prioritas utama adalah evakuasi korban terdampak
bencana, bukan terhadap barang-barang milik korban.
Salah satu contoh, para off-roader menarik sebuah truk yang
tertimbun tanah longsor di Desa Donorati, namun BPBD menolak
karena prioritas evakuasi bukan terhadap bangkai truk, tetapi
terhadap manusia.
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Tanah Terbang Donorati
Bencana tanah longsor yang menimpa Desa Donorati meninggalkan
misteri yang sulit dipahami. Menurut tim evakuasi dari Kodim 0708,
Kapten Ariyadi, longsor seharusnya melewati sungai sebelum
menimpa Desa Donorati. Padahal, jarak antara bukit yang longsor
dengan Desa Donorati berjarak sekitar 500 meter. Namun, yang
terjadi longsor langsung melompati sungai dan seolah terbang
ke Desa Donorati, sedangkan sungainya tetap bersih tidak ada
longsoran. Jadi, Desa Donorati seperti dibom dengan ribuan meter
kubik tanah.
Hal senada diungkapkan oleh Juniyem (80), salah seorang warga
Desa Donorati seperti dituturkan kepada Bung Sila dari Suara Flores,
sebelum longsor menimpa perkampungan, dia mendengar bunyi
gemuruh seperti helikopter. Tiba-tiba saja semua perkampungan ini
seperti dibom. Semua rumah hancur dan ditutupi material longsor.
Ada puluhan batu besar, pepohonan dan lumpur berhamburan

Lokasi longsor di Desa Donorati yang longsoran tanahnya meloncati sungai dan
menimpa perkampungan warga di seberangnya. (terlihat mushola yang selamat
dari timbunan longsor).
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tak karuan menimbun rumah-rumah warga. Dari peristiwa ini lima
rumah terkubur dan menewaskan 17 orang korban jiwa. “Kami tidak
mengerti,” terangnya.
Tanah longsor itu berada di seberang kali. Seharusnya, semua
material longsor memenuhi sungai. Ketika air sungai tertahan
oleh material longsor baru mungkin meluap dan membanjiri
perkampungan.
Namun yang terjadi sebaliknya, saat tanah di perbukitan seberang
sungai longsor, semua material longsor seperti terbang, dan
menimpa perkampungan. Sementara itu baik di sungai maupun di
pinggir sungai tempat longsoran tidak ada material longsor. Jadi
sepertinya ada yang sekop longsoran lalu membuang ke kampung,“
ujar Bung Sila mengulangi cerita Juniyem.
Diungkapkan Bung Sila, dari cerita warga dan fakta yang dia temui
di lapangan, sulit dimengerti dengan logika manusia. Memang
jarak antara perkampungan dengan area longsor sekitar 0,6 km,
yang dipisahkan sebuah sungai. Biasanya, longsor itu mengikuti
alur kemiringan tanah, terkecuali material dari erupsi gunung
api. Namun, fenomena “tanah terbang” di Donorati ini sungguh
mengguncang logika ilmu pengetahuan dan teknologi.
Benarkah ada tanah yang bisa terbang ke mana arah yang dituju?
Bisakah tanah terbang sesuai arah yang dikehendaki? Apakah ia
bersayap sehingga bisa terbang ke mana pun sesuai tujuannya?
Bagaimana ilmu pengetahuan menjawab fenomena tanah terbang
seperti yang terjadi di Desa Donorati dan mungkin juga terjadi di
daerah-daerah lainnya?
Terhadap berbagai pertanyaan tersebut, Wahyu Wilopo, salah
satu ahli kebencanaan dari Fakultas Pascasarjana Ilmu Geologi
Universitas Gajah Mada menyampaikan, “Yang terjadi kalau
ada lereng yang curam, kemudian ada yang curam lagi. Nah, itu
tadi luncuran tanahnya bisa terbang ke atas. Tetapi, sebenarnya
tanah akan runtuh lagi seperti yang terjadi di Desa Caok dan Desa
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Donorati, itu kan ada mobil
di bawahnya, itu tersikat
tanahnya
seperti
melompat. Karena tipe
longsor itu ada yang
sirkuler.
Jadi,
sirkuler
itu kalau diambil garis
tengah itu bentuknya
seperempat lingkaran. Itu
kalau bidangnya runtuh,
luncurannya akan naik
ke atas seperti luncuran
Dr. Eng. Wahyu Wilopo, ST., M. Eng saat
orang
bermain
skate
menjelaskan fenomena tanah terbang di
board.” Demikian kuatnya,
ruangannya.
jadi seolah tanah tersebut
seperti terbang. Jadi tanah terbang itu sebenarnya tidak ada.
Namun, di balik misteri tanah terbang tersebut, terdapat keajaiban
lain yang tidak kalah mencengangkan dengan adanya seorang
wanita yang dapat bertahan hidup setelah tertimbun tanah longsor
dua belas jam.
Riza Oktavi Nugraheni, sebagaimana dituturkan kepada detiknews,
ketika bencana tanah longsor itu terjadi dari arah belakang,
ibu berusia 24 tahun ini sedang santai di kamar menggendong
anaknya yang berusia 18 bulan sambil duduk. Longsoran material
menenggelamkan setengah tubuh Riza, sedangkan setengah tubuh
yang lain tenggelam oleh air bercampur lumpur.
Untuk beberapa saat dia masih mendengar anaknya menangis.
Namun, kesadaran tidak stabil. Beberapa kali sadar, lalu pingsan
lagi. Riza pun merasakan dirinya susah bernapas dan sangat
mengkhawatirkan anaknya. Pandangan gelap dan sekujur badan
perih. Ditambah dengan pilu hati saat mengingat sang ibu yang
terlempar di depan mata. Sampai akhirnya dia pasrah kepada
Tuhan, kalau memang ajal sampai di sini. Dia sadar kembali ketika
dia sudah ditandu.
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Di balik keajaiban itu, rupanya ada peran tangan mungil putri kecil
Riza. Saat Riza ditemukan, tangan bayinya menutup hidung dan
mulut Riza. Namun, anak semata wayangnya telah meninggal
dalam pelukan. Demikian pula ibunya yang terlempar jauh.

Wisata Bencana
Bencana yang tidak diundang dan tidak ditunggu telah datang.
Curah hujan sejak sore hingga malam hari telah mengakibatkan
banjir dan longsor. Longsor yang melanda delapan desa di empat
kecamatan, mengakibatkan Purworejo seakan lumpuh. Hamparan
longsoran tanah berserak kemana-mana seolah tanah tumpah
dari langit. Untuk menembus medan yang tertutup longsoran
tanah, keesokan hari, bantuan peralatan berat pun diturunkan
dari BPBD, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi lain. Namun, tidak
mudah untuk menguak longsoran tersebut. Sulitnya memobilisasi
peralatan, seperti alat-alat berat dalam membuka akses jalan dan
mengevakuasi korban karena banyak orang yang menonton di
lokasi bencana. Ratusan bahkan ribuan orang menonton kejadian
tanah longsor sehingga nyaris seperti lokasi wisata.
Rasa ingin tahu yang begitu tinggi mendorong mereka untuk
menyambangi lokasi bencana. Bukan hanya dari Purworejo saja,
tetapi dari berbagai kota di sekitar Purworejo, Bahkan, dari daerah
Jawa Barat dan Jawa Timur pun ada. Mereka tidak hanya ingin tahu
apa, siapa, mengapa, dan bagaimana bencana itu bisa terjadi, tetapi
mereka pun ingin tahu proses evakuasi. Ini sangat menyulitkan tim
evakuasi dalam melaksanakan tugas. Tidak hanya itu, mobilisasi
peralatan pun sangat sulit menembus padatnya orang yang
menonton bencana dan proses evakuasi.
Namun, di balik ribuan penonton yang memadati lokasi bencana,
banyak relawan dari berbagai komunitas, baik dari Purworejo sendiri
maupun dari luar kota turun bahu membahu untuk mengevakuasi
korban. Untuk itulah BPBD Kabupaten Purworejo mengeluarkan
Surat Perintah Kepala Pelaksana Kabupaten Purworejo untuk
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Keingintahuan masyarakat dalam proses evakuasi yang akhirnya
menyulitkan para petugas dalam menjalankan tugasnya.
Foto: BPBD Kabupaten Purworejo.

membentuk posko yang bertugas melakukan evakuasi korban
bencana.
Untuk memudahkan dan melancarkan kegiatan evakuasi korban,
BPBD Kabupaten Purworejo membuat 4 lokasi posko, yaitu di Desa
Karangrejo (Caok), Desa Donorati, Desa Jelok, Desa dan Sidomulyo.
Keempat posko tersebut terdiri atas personel dari Kodim 0708,
Polres Purworejo, Palang Merah Indonesia (PMI), Search And
Rescue (SAR), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Banser, PMB Rescue,
Muspika, dan Koramil. Jumlah anggota posko disesuaikan dengan
kebutuhan lapangan dan perkiraan beratnya medan, namun ratarata berjumlah 90 sampai dengan 125 orang.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang pada Senin malam
(20/6/2016) didampingi Bupati Purworejo Agus Bastian, Sekretaris
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Daerah Purworejo Tri Handoyo, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten
Purworejo Boedi Hardjono, Kapolres Purworejo Satrio Wibowo.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur beserta jajaran melihat kondisi
pengungsi di SD Negeri Jelok. Gubernur memberikan semangat
dan dorongan kepada para korban terdampak bencana. Dalam
perbincangan dengan korban bencana, Gubernur menyampaikan
penjelasan mengenai kelanjutan sekolah dan seragam anak-anak.
Disampaikan oleh Gubernur, “Yang tidak tercover dari yang biasanya
akan kita carikan karena donatur sudah banyak yang kontak saya,
bisa bantu apa, jangan sampai nanti hanya beras dan mie instan
saja. Bahkan, mainan pun penting agar anak-anak bisa bermain
dan gembira.”

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berdialog dengan koban longsor
di Desa Jelok Kaligesing Purworejo.
Foto: Jarot Sarwosambodo, SKH Kedaulatan Rakyat.

Bupati Purworejo Agus Bastian menuturkan kerja sama tim evakuasi
luar biasa bagus. Untuk jalannya evakuasi, backhoe (alat pengeruk
tanah) meminjam ke swasta, BPBD punya 2 buah, kain kafan
bantuan dari Diskes, kantung mayat dan kaus tangan bantuan dari
rumah sakit di Purworejo. Tim Reaksi Cepat dalam waktu setengah
jam sudah dapat menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana
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BPBD yang selanjutnya diteruskan ke bupati. Esok paginya, dari
Semarang, Magelang, dan daerah-daerah terdekat lain dihubungi
untuk membantu tim. Dalam respon pada tahap sangat awal, warga
membutuhkan alat sederhana seperti sekop dan cangkul untuk
evakuasi.
Saat itu betul-betul panik karena belum pernah menangani bencana
yang sporadis seperti ini. Beberapa korban banjir naik karena mobil
dan motor yang nekat menyeberang kali dan terbawa arus. Evakuasi
dan pertolongan tidak dapat dilakukan malam hari karena berisiko
tinggi, tetapi dilakukan pada siang hari.
Tanah longsor yang terjadi di Purworejo dan daerah lain, Agus
menuturkan, umumnya hanya sekali terjadi. Jarang ada longsor
yang berulang. Artinya, daerah yang sudah tertimpa longsor,
dalam waktu dekat tidak akan longsor lagi, tetapi akan berpindah
ke tempat lain. Namun, yang aneh menurut Bupati Purworejo,
terjadinya longsor bukan di daerah yang gundul, tetapi daerah
hijau yang dipenuhi oleh pohon jati. Struktur tanah sangat rentan
terhadap bahaya longsor. Di atas tanah, di bawah terdapat batu
yang pecah-pecah yang tidak mengikat sehingga jika terkena air
langsung ambrol, meskipun di atas tanah tersebut ditanami jati
oleh masyarakat.

Mengungsi, tetapi Tercukupi
Sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pengungsi adalah
orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar
dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti
sebagai akibat dampak buruk bencana.
Bencana longsor yang melanda enam lokasi di Purworejo tidak
hanya menimbulkan korban jiwa, harta, dan benda, namun
memaksa penghuni yang terdampak bencana untuk mengungsi.
Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan warga. Berdasarkan
catatan BPBD Purworejo, jumlah pengungsi akibat bencana tanah
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Bantuan untuk pengungsi terus mengalir.

longsor mencapai 428 jiwa. Pengungsi terbanyak terdapat di Desa
Jelok, Kecamatan Kaligesing, sebanyak 336 orang, Desa Tlogorejo
4 orang, disusul kemudian di Desa Donorati, Kecamatan Purworejo
sebanyak 58 orang, Desa Sudimoro 13 orang, Desa Sidomulyo 10
orang, dan Desa Karangrejo, Kecamatan Loano 7 orang.
Pernah terjadi fenomena korban bencana selama ini di pengungsian
kurang terurus, kelaparan bahkan ada yang sampai meminta-minta
bantuan di jalan-jalan, tidak demikian dengan para pengungsi
Purworejo. Meskipun kejadian bencana longsor terjadi pada bulan
Ramadhan, jatah konsumsi untuk para pengungsi tidak dikurangi.
Mereka tetap diberikan jatah permakanan sehari tiga kali.
“Tidak hanya saat berbuka puasa dan sahur saja. Kami tetap
berasumsi bahwa mereka makan sehari tiga kali,” ungkap Tomo,
Sekretaris BPBD Kabupaten Purworejo. Apalagi bantuan mengalir
seperti air. Tidak ada korban yang kelaparan di pengungsian. Kita juga
mengoperasikan dapur umum yang ditangani oleh Tagana. Selain itu,
masyarakat berusaha keras bahu membahu bergotong royong untuk
memenuhi dan mencukupi kebutuhan para pengungsi.
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Untuk itu, agar bantuan lebih terkoordinasi dan tepat sasaran, dalam
memberikan bantuan, donatur diimbau untuk berkoordinasi dengan
BPBD Kabupaten Purworejo. Selain agar lebih tepat sasaran, hal ini
dilakukan agar jangan sampai terjadi makanan yang diberikan tidak
layak dikonsumsi atau sudah kedaluwarsa. Namun, hal ini agak
sulit dilakukan karena mereka memberikan bantuan ingin langsung
langsung kepada pengungsi. Mungkin mereka kenal dengan korban
terdampak bencana atau bahkan mungkin keluarganya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketika mengunjungi
pengungsian di Desa Jelok meminta kepada seluruh elemen
masyarakat yang terlibat proses evakuasi, identifikasi, dan
penanganan bencana longsor Purworejo untuk betul-betul
memperhatikan segala kebutuhan logistik selama di pengungsian.
“Ini musibah. Pas bulan puasa lagi. Nanti saya minta semua yang
ngurusi pengungsi supaya diperhatikan betul. Apa kebutuhan
pengungsi. Jangan sampai kekurangan,” tegas Ganjar seperti
dikutip dari media Tempo.co.
Semangat kepedulian yang begitu kuat yang membangunkan dan
menular ke masyarakat di sekitar, kota di sekitar, dan kabupaten

Mensos Khofifah Indar Parawansa saat memberikan bantuan kepada pengungsi.
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di sekitar, bahkan provinsi di seluruh tanah Jawa memberikan
bantuan. Tanpa diminta, mereka memberikan bantuan apa yang
dapat mereka berikan, baik tenaga maupun materi. Bantuan itu
begitu deras mengalir ke Purworejo. Kepedulian masyarakat dalam
memberikan bantuan yang begitu tinggi seperti terjangkit virus,
yaitu virus peduli. Tak terkecuali bantuan untuk pengungsi.
Hal ini selaras sebagaimana penuturan Ganjar Pranowo, “Logistik
cukup, bantuan sudah banyak datang. Kepedulian masyarakat
Purworejo dan sekitarnya sudah sangat bagus. Tolong dijaga
kekompakannya, nggih,” nasihat Ganjar ketika mengunjungi
pengungsian di Dusun Caok, Desa Karangrejo, Kecamatan Loano
(20/6/2016) malam.
Demikian pula pernyataan Imam (29), Ketua Panitia Penanganan
Bencana Desa Jelok, “Karena begitu banyak bantuan dari berbagai
komunitas dan para pengusaha, kami bahkan dapat memberi
bantuan kepada daerah lain yang terdampak bencana.” Dia
menambahkan, bantuan yang begitu melimpah di Desa Jelok yang
tidak hanya sandang dan pangan, namun sampai ke berbagai
peralatan dapur dan peralatan rumah tangga. Dengan bantuan
yang berlimpah tersebut, ia bahkan dapat berbagi peralatan dapur
dan rumah tangga ke daerah-daerah lain karena di Desa Jelok telah
terpenuhi kebutuhannya.

Meski telah Merekah, Aminah Tak Mau Pindah
Dusun Beru merupakan salah satu dusun dari 4 buah dusun di Desa
Kalisemo, Kecamatan Loano yang terletak di lereng Bukit Menoreh.
Salah satu lokasi di Dusun Beru, terdapat 21 rumah yang dihuni oleh
64 jiwa yang lokasinya sangat curam. Dilihat dari kejauhan, rumah
tersebut tampak bersusun-susun di lereng bukit di celah rimbunnya
dedaunan. Agar tanah di atas tidak longsor, dibuat susunan batu
untuk memperkuat tanah atau membatasi bidang tanah dengan
tanah milik tetangga, sedangkan untuk menghubungkan rumah
satu dengan rumah lain, di sisi kiri - kanan jalan setapak yang
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Di sisi kiri-kanan jalan yang sempit, diperkuat dengan batu bersusun.

lebarnya lebih kurang satu meter, disusun batu untuk mencegah
longsor. Batu bersusun juga dibuat untuk melindungi rumah dari
tanah longsor dari atas.
Mereka bermata pencaharian sebagai petani dengan kepemilikan
sawah maupun buruh tani. Selain bertani, warga setempat juga
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beternak, membuat besek (tempat kotak persegi empat yang terbuat
dari anyaman bambu) yang dikirim ke Purworejo dengan harga jual
Rp 1.500 per besek. Dalam sehari, warga mampu membuat belasan
besek untuk mengisi waktu luang di sela menggarap sawah dan
mengurus rumah tangga.
Tamal, salah seorang penduduk Dusun Beru yang berprofesi
sebagai petani mengungkapkan bahwa lereng di atas rumah
terdapat rekahan tanah selebar setengah meter dan memanjang
lebih kurang 200 meter. Namun, rekahan itu sudah ditutup oleh TNI
dibantu warga setempat. Dengan adanya rekahan tanah tersebut,
dia merasa takut sehingga jika hujan turun pria berusia 40 tahun ini
mengungsi ke sawah untuk menghindari longsor di lingkungannya.
Berbeda dengan Tamal, Aminah (70 tahun) yang sudah ditinggal
suami beberapa tahun lalu, kini tinggal sendiri di rumah yang cukup
besar, rapi, dan bersih, dinding luar dicat dengan warna yang cukup
modis, biru muda keungu-unguan. Dengan bahasa Jawa dan logat
setempat, nenek yang
tampak masih enerjik ini
menuturkan, sehari-hari
dia berprofesi sebagai
pemetik daun pisang dan
daun sirih. Lima anak
perempuannya
telah
berkeluarga dan tinggal di
luar dusun di Purworejo,
sedangkan dua anak
laki-laki tinggal di Jambi
dan sudah berkeluarga
juga. Kini cucunya sudah
sepuluh orang.

Aminah tetap tak mau pindah meski tanah di
atasnya sudah merekah.
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Dengan senyum dan tawa
yang renyah dan bahasa
Jawa khas Purworejo,
dia mengaku tinggal

di dusun tersebut sejak lahir. Walaupun tahu daerahnya rawan
longsor, namun dia tetap bertahan di rumah tersebut. Rumah
Aminah saat ini menempati daerah tertinggi di lereng tersebut dan
hanya berjarak lebih kurang 20 meter dari rekahan tanah merah
di atasnya dengan sudut kemiringan 45o, suatu risiko yang sangat
tinggi untuk terjadi longsor. Beberapa tahun yang lalu, dia masih
sering ke rumah anak-anak untuk menjenguk anak dan cucu, tetapi
sekarang tidak lagi. Ketika ditanya, kenapa, dia hanya menjawab,
“Ya tidak mau saja karena sudah betah di rumah.”
Dengan adanya rekahan di atas dekat sekali dengan rumah, jika
hujan turun, dia dijemput oleh anak-cucu yang tinggal di dusun
sebelah untuk mengungsi dan kembali lagi setelah hujan reda
dan dianggap aman longsor. Sebuah pertaruhan yang berisiko
tinggi untuk keselamatan jiwa pada usia yang senja. Demikian pula
penduduk yang tinggal di bawah yang lebih memilih untuk lari ke
sawah jika hujan.
Bahkan Sarno (60 tahun) salah seorang warga yang tinggal di
lereng perbukitan itu pun begitu yakin bahwa jika longsor terjadi
tidak bakal menggusur rumah di sekitar, tetapi akan jatuh ke kali
di bawahnya. Dia menunjukkan rekahan yang memanjang lebih
kurang 200 meter dan lebar 0,5 sampai 1 meter yang telah ditimbun
oleh aparat TNI dan warga setempat dengan bergotong royong. Dia
pun menunjukkan lubang tuk yang katanya terus mengalir selama
dua hari pascahujan.
“Jangankan Anda yang tidak biasa menaiki bukit ini. Saya yang
sudah biasa pun terengah-engah menaiki bukit yang cukup curam
ini,” celetuknya dalam bahasa Jawa logat Purworejo ketika penulis
mengeluhkan kelelahannya dan nafas yang terengah-engah setelah
menaiki bukit yang curam dan licin.
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Bab 3
Komando
yang Siaga di
Setiap Waktu
Pemerintah turun ke lapangan,
menyapa dan duduk bersama
tatkala warganya tertimpa bencana,
masyarakat mendukung dan tidak saling
menyalahkan namun saling memberikan
solusi terbaik kepada pemerintah daerah
untuk mencari jalan keluar.
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Respon Cepat Bupati dalam Penetapan Status
Darurat
Sabtu, 18 Juni 2016 sebagaimana prakiraan cuaca yang dirilis Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), hujan deras di hampir
seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Purworejo.
Hujan terjadi sejak pukul 15.14 WIB sampai dini hari. Maghrib baru saja
berlalu ketika Agus Bastian, Bupati Purworejo yang baru menjabat
beberapa bulan, sedang makan malam dengan keluarganya di
Yogyakarta ketika telepon genggamnya tiba-tiba berdering.
“Maaf, Bapak harus segera kembali ke Purworejo, Pak!” suara panik
di ujung telepon setengah memerintah.
“Lho, tapi saya sedang ada acara keluarga di Yogya,” sahut Bupati
Purworejo.
“Ini darurat, Pak. Hujan lebat yang terjadi di Purworejo telah
mengakibatkan banjir longsor di beberapa lokasi dan menimbulkan
korban jiwa,“ sahut suara di ujung telepon genggamnya yang ternyata
adalah suara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Boedi
Hardjono. Belum sempat memikirkan tindakan apa yang harus
dilakukan, telepon genggam pun kembali berdering. Kali ini dari
Kepala Desa Sidomulyo yang menginformasikan bencana tanah
longsor yang telah merenggut korban jiwa.
Mendengar adanya korban jiwa dari dua sumber yang berbeda,
Bupati pun seperti tersengat lebah. Dia pun menghentikan acara
keluarga dan memutuskan segera kembali ke Purworejo, bahkan
ia mengemudikan sendiri kendaraan. Dia teringat akan pemeo,
tiap pemimpin baru di Purworejo disambut dengan bencana,
tidak terkecuali dirinya sebagai bupati baru di Purworejo. Bupati
sebelumnya, bahkan pejabat sementara pun disambut bencana di
Purworejo.
Banjir telah menutup akses jalan menuju Purworejo. Namun,
bagaimana pun caranya, dia harus segera sampai Purworejo, daerah
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yang berada di bawah kewenangannya. Dia pun mencari jalan
alternatif melalui Kutoarjo. Meskipun banjir sudah melanda, tapi
ia berharap kendaraan yang dinaiki cukup tinggi untuk melewati
genangan. Oleh karena itu, dia pun segera membelah banjir dengan
kendaraan di tengah guyuran hujan. Diiringi doa yang tiada terputus
dan terjangan banjir yang cukup deras yang meliukkan kendaraan,
akhirnya pukul 01.00 dini hari sampai juga ke Purworejo dan langsung
menuju daerah terdampak bencana longsor di Dusun Caok, Desa
Karangrejo, Kecamatan Loano. Lokasi longsor berikutnya di Desa
Donorati malam itu belum dapat ditembus karena longsoran tanah
menghalangi satu-satunya akses jalan.
Oleh karena itu, Bupati memutuskan posko lapangan berada di
Dusun Caok. Malam itu Bupati langsung berkoordinasi dengan
para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan
Forum Pimpinan Daerah yaitu Dandim dan Kapolres dan langsung
menunjuk Dandim 0708 Purworejo menjadi komandan pos
komando tanggap darurat bencana atau incident commander.
Bencana yang terjadi pada hari libur memang cenderung memakan
korban lebih banyak. Purworejo bagian selatan yang merupakan
dataran rendah pada sore hari sudah mulai tertutup oleh luapan air
sungai. Tidak lama berselang wilayah utara yang dataran tinggi dan
sebagian merupakan bagian dari lereng Menoreh dilaporkan terjadi
beberapa longsoran.
BPBD sebagai unsur utama dalam penanggulangan bencana
langsung merespon perintah bupati dengan menyiapkan rancangan
Surat Keputusan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
sebagai dasar kebijakan. Minggu siang, 19 Juni 2016 rancangan
sudah selesai dan dilanjutkan dengan melaksanakan rapat terbatas
di pendopo Kabupaten Purworejo, diikuti oleh seluruh Forum
Pimpinan Daerah dan SKPD terkait. Dari rapat tersebut, dikeluarkan
Status Tanggap Darurat Bencana melalui Keputusan Bupati
Purworejo No. 180.18/346/2016 tanggal 19 Juni 2016 untuk masa
tanggap 30 hari terhitung mulai tanggal 19 Juni - 18 Juli 2016 dan
Penunjukan Dandim 0708 sebagai Komandan Tanggap Darurat.
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Suasana rapat terbatas penentuan status tanggap darurat bencana di Pendopo
Rumah Jabatan Bupati Purworejo.

Berikut gambaran kronologis mulai dari terjadi banjir yang menyeret
pengendara motor dan longsor yang berada di beberapa lokasi
dengan waktu yang hampir bersamaan sampai dengan keluarnya
SK Tanggap Darurat bencana yang ditandatangani oleh Bupati
Purworejo, Agus Bastian dan penunjukan Dandim 0708 Purworejo
Letkol Czi Tommy Arief Susanto, S.IP sebagai Incident Commander.
18/6 pk. 17.30:
Laporan Diterima BPBD
banjir longsor

Sampai dengan dini hari:
Evakuasi Korban
Banjir dan Longsor

Pk. 18.00
Laporan kepada
Bupati

KEJADIAN
BENCANA

1

Penanganan
Darurat

2

3

19/6 pk. 09.00
Rancangan SK
Status Bencana

5

Camat koordinasi
lapangan - Posko
dan Tempat Evakuasi

Pk. 17.30
Menerjunkan TRC
ke lokasi banjir longsor
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4

Pk. 20.00
Penetapan Status
serta Penunjukan IC

6

7

8

9

Pk. 18.30
Rakortas
dipimpin Bupati

Pk. 03.00
Hasil Kajian TRC: perlu
penetapan Status Bencana

Di dalam Bab III Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penggulangan Bencana menyebutkan bahwa pemerintah
dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Peran pemerintah di sini bukan hanya dari pemerintah daerah
saja, tetapi peran dan kepedulian dari pemerintah provinsi dan
pemerintah pusat langsung dirasakan oleh para korban yang
berada di lokasi. Didahului dengan kedatangan Kepala BNPB pada
hari Senin tanggal 20 Juni 2016, kemudian Gubernur Jawa Tengah
Bapak Ganjar Pranowo, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
dan banyak lagi pejabat pusat lainnya. Para Pejabat Militer dan
Polri pun ikut hadir untuk memberikan bantuan dan semangat buat
anak buahnya di lapangan.

Respon pemerintah pusat maupun provinsi dalam bencana longsor di Purworejo.
Foto: BPBD Kabupaten Purworejo.
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Peran BPBD Purworejo pada Masa Tanggap
Darurat Bencana
Pada situasi darurat bencana, kita sering mendengar informasi
yang berbeda-beda mengenai jumlah korban dan kerusakan yang
terjadi, selain itu pada pelaksanaan tanggap darurat pun sering
terjadi distribusi bantuan yang tidak merata, tidak adanya kerja
sama antara berbagai pihak yang berkepentingan, dan sebagainya.
Situasi-situasi seperti ini biasanya disebabkan karena kurangnya
koordinasi antarpemangku kepentingan atau instansi terkait.
(Tnunay, 2013)
Dalam menghadapi situasi tersebut, BPBD Kabupaten Purworejo
membentuk suatu sistem komando tanggap darurat bencana
untuk mengoordinasikan, mengendalikan, memantau, serta
mengevaluasi kegiatan tanggap darurat bencana. Secara garis
besar, sistem komando tanggap darurat bencana adalah suatu
sistem penanganan darurat bencana yang digunakan untuk
menyinergikan dan mengintegrasikan pemanfaatan semua sumber
daya yang ada, baik itu sumber daya manusia, peralatan, maupun
dana atau anggaran.

Kantor BPBD Purworejo pun Dijadikan Posko Induk
Foto: BPBD Kabupaten Purworejo.
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Posko di Dusun Caok
Foto: Kodim 0708 Purworejo.

BPBD Kabupaten Purworejo sebagi leading sector dalam
penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo langsung
beraksi dengan melaksanakan tahapan tanggap darurat bencana
sesuai dengan peraturan yang sudah ada, yaitu:
1. Mengumpulkan informasi tentang kejadian awal bencana
dengan meminta informasi dari camat dan kepala desa daerah
yang terkena bencana. Bintara pembina desa yang berada di
bawah komando Kodim juga melaporkan kepada Kasdim lewat
telepon. Para pemangku kepentingan dalam hal ini Kepala
Pelaksana BPBD dan Kasdim segera mengumpulkan informasi
tentang bencana yang terjadi karena dalam saat yang bersamaan
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terjadi banjir dan longsor di daerah yang berbeda. Jam, lokasi,
korban dan penyebab kejadian juga diminta informasinya
kepada para aparat yang berada di lapangan dan upaya awal
dalam penanggulangan.
2. Kepala Pelaksana BPBD juga segera menugaskan Tim Reaksi
Cepat (TRC) menuju lokasi yang diinformasikan untuk segera
melakukan pengkajian ke lokasi bencana secara cepat dan tepat
serta memberikan dukungan dalam kegiatan tanggap darurat.
Hasil kajian TRC tersebut akan menjadi bahan masukan dan
pertimbangan bupati untuk menentukan langkah selanjutnya
atau untuk menetapkan status atau tingkat bencana. Dalam
wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Purworejo, Boedi Hardjono menyampaikan bahwa
dalam waktu 30 menit tim TRC sudah sampai di lokasi dan
melakukan langkah-langkah assesment kemudian melaporkan
kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo.
3. Penetapan status atau tingkat bencana. Berdasarkan usulan
sesuai poin 2 di atas, juga dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
Purworejo dengan cepat, berdasarkan laporan dari Kepala
Pelaksana BPBD dan staf yang secara paralel bekerja di lapangan
dan di kantor. Di lapangan, personel mengatur proses pencarian
dan evakuasi, sedangkan di kantor personel lain meliputi
segala kegiatan administrasi termasuk di dalamnya penyiapan
rancangan status tanggap darurat bencana berdasarkan
data di lapangan sehingga keseokan hari bupati sudah dapat
melaksanakanan rapat dengan stafnya untuk menetapkan
status tanggap darurat bencana.
4. Tahap berikut adalah pembentukan Komando Tanggap Darurat
Bencana. Untuk memayungi secara hukum tugas tersebut,
pemerintah dalam hal ini Bupati Purworejo mengeluarkan Surat
Keputusan pembentukan Struktur Komando Tanggap Darurat
(SKTD) dan segera mengaktifkannya. Komandan SKTD yaitu
Dandim segera memobilisasi semua sumber daya yang ada di
Purworejo dan daerah sekitar.
Menurut Peraturan Kepala BNBP Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Sistem Komando Tanggap Darurat. Setelah terbitnya surat
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Struktur Organisasi Komando Tanggap Darurat

BUPATI
Kalak
BPBD
Dinas/Lembaga/
organisasi terkait

Komandan
Wakil Komandan

Bidang Operasi

Sekretaris

Perwakilan
Dinas/lembaga

Humas

Keselamatan dan
Keamanan

Bidang
Perencanaan

Bidang Logistik
dan Peralatan

Bidang
Administrasi
dan Keuangan

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Seksi

Keterangan :

: Jalur Komando

Struktur Organisasi SKTD
Sumber: Perka BNPB No 10 tahun 2008

penetapan status tanggap darurat dan penunjukan Komandan
SKTD maka harus segera dibuat organisasinya.
Struktur organisasi di atas bisa dipersempit atau diperluas
disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Untuk bencana
longsor Purworejo, tahapan tersebut cukup sampai dengan
organisasi besar saja, yaitu komandan dan wakil komandan. Wakil

65

komandan SKTD dalam
hal ini Kepala Pelaksana
BPBD
Kabupaten
Purworejo yang mengatur
semua kegiatan bidang
umum dan administrasi,
sedangkan
Dandim
sebagai
Komandan
Tanggap
Darurat
memimpin kegiatan di
lapangan yang berupa
operasi
pencarian,
pendistribusian
logistik
untuk
relawan
dan
pengungsi.
Komandan Kodim 0708 Purworejo
Letkol Czi Tommy Arief Susanto, S.IP

Dengan kepemimpinan
yang kuat, organisasi yang
berada di lapangan dibentuk secara komando (militer) karena
Dandim adalah perangkat dari Forum Pimpinan Daerah sehingga
koordinasi dengan instansi terkait menjadi lebih mudah. Alat-alat
berat dikerahkan dari Dinas PU, Kodim dan pihak-pihak swasta
yang memang mempunyai tanggung jawab moral ketika terjadi
bencana di daerah.
Kepala Pelaksana BPBD yang dalam organisasi SKTD bencana
menjadi wakil, menggerakkan semua unsur yang berada dalam
koordinasinya untuk mendukung Komandan Tanggap darurat
bencana. Dandim memimpin dari posko utama lapangan,
sedangkan wakilnya berkeliling ke lokasi-lokasi lain yang terdampat
selain untuk berkoordinasi dan untuk mendistribusikan kebutuan
logistik. Posko induk yang berada di Kantor BPBD menjadi posko
induk yang mengatur pembagian relawan ke lokasi-lokasi yang
membutuhkan bantuan dan menjadi pusat untuk pembagian
logistik. Semua sumbangan dan relawan yang ingin membantu
wajib lapor ke Posko Induk di BPBD dan mengisi buku tamu.
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Kemitraan dan Keterpaduan dalam Menghadapi
Bencana
Kabupaten Purworejo hampir 80% dari jumlah penduduknya
terpapar bencana khususnya yang tinggal di lereng Bukit Menoreh
memiliki kerentanan yang tinggi terhadap ancaman longsor, banjir,
dan bencana lain yang ditemukan dalam tiga tahun terakhir. Bupati
Purworejo, Agus Bastian yang ditemui di rumah dinas menuturkan
bahwa saat ini kita sedang dihadapkan oleh permasalahan permasalahan ancaman bencana yang ada di masyarakat yang
hadir dalam kehidupan mereka. Bahkan kini permasalahan
tersebut semakin meningkat tak kala masuk musim hujan dan
masyarakat yang terdampak di antara perbukitan itu. Contohnya
adalah kejadian tanah longsor yang terjadi pada 18 juni 2016 yang
menelan korban 46 jiwa akibat bencana itu.
Sebenarnya, banyak tindakan yang telah diambil baik oleh
pemerintah daerah maupun forum peduli masyarakat untuk
bersama membantu penguatan kapasitas dan mitigasi di Kabupaten
Purworejo terkait dengan ancaman tanah longsor ini. Tindakan

Kunjungan Kepala BNPB, Willem Rampangilei ke Dusun Caok.
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tersebut, misalnya memberi sosialisasi bahaya tanah longsor,
pembentukan forum relawan bencana, peringatan dini dengan
memukul kentongan ketika hujan turun, bantuan, kunjungan BPBD
ke lokasi, dan masih banyak lagi, tetapi memang belum optimal
dalam meminimalisasi korban jiwa akibat tanah longsor tersebut.
Keterpaduan pemerintah dan masyarakat saling memberikan
support dalam menghadapi masalah bencana yang ada di
hadapan mereka, pemerintah turun ke lapangan, menyapa dan
duduk bersama tatkala warganya tertimpa bencana, masyarakat
mendukung dan tidak saling menyalahkan namun saling
memberikan solusi terbaik kepada pemerintah daerah untuk
mencari jalan keluar.
Darsun (53), Kepala Dusun Desa Jelok yang rumah dan keluarganya
menjadi korban bencana itu menuturkan siap dipindahkan. Dia
kehilangan orang tuanya ketika malam yang gelap itu hujan besar

Kerjasama BPBD, relawan, dan personel militer dalam evakuasi korban longsor
Purworejo.
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dan terdengar suara tuk (mata air yang keluar sangat deras dan
mengeluarkan suara) sehingga ia berinisiatif keluar rumah dan
membawa keluarga pindah ke rumah adiknya yang lebih aman,
Sayang orang tuanya tidak sempat diselamatkan.
Kemitraan
yang
juga dibangun oleh
Pemerintah
Daerah
Purworejo
dan
masyarakat
juga
sudah tampak dengan
dukungan
masyarakat
untuk
menghibahkan
tanah untuk dijadikan
tempat relokasi hunian
tetap bagi saudarasaudaranya
yang
tertimpa bencana tanah
Asri Pujiharyanto
longsor. Peran Tagana
Kepala Tagana Kabupaten Purworejo.
sebagai
perpanjangan
tangan dinas sosial pun
tidak dapat diremahkan. Dengan jaringan yang luas, relawan Tagana
wilayah sekitar Purworejo ikut berperan, seperti yang disampaikan
Asri Pujiharyanto, Kepala Tagana Kabupaten Purworejo “Tagana
dari Wonosobo, Magelang, Temanggung dan Banjarnegara, ikut
datang untuk membantu korban bencana di Purworejo”.
Sesungguhnya, peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan
permasalahan di masyarakat Purworejo akan mudah dan cepat
ketika dukungan masyarakat dan forum masyarakat bencana saling
bersatu membantu mencari jalan keluar dalam bencana yang
dihadapi. Pelibatan TNI/Polri merupakan bentuk ikatan yang sudah
dibangun dalam menghadapi ancaman bencana di Purworejo
dengan ditunjuknya Dandim 0203 sebagai Komando Tanggap
Darurat dan pelibatan Polri dalam evakuasi korban di Dusun Caok
dan Dusun Donorati merupakan bentuk kemitraan harmonis
yang tercipta dalam membentuk masyarakat tangguh bencana di
Purworejo.
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Bantuan selimut dari organisasi swasta untuk pengungsi.

Dukungan dari berbagai pihak bermunculan dengan cepat. Relawan
yang sangat cepat bergerak melakukan upaya koordinasi dan
penyelamatan evakuasi di lokasi bencana, ”Kami sangat bangga
dan terbantu oleh relawan peduli bencana Purworejo yang sudah
banyak membantu proses evakuasi dan penyelamatan di lokasi
lokasi terdampak bencana. Mereka bantu membantu berupaya
dengan kemampuan dan organisasi agar warga yang terjebak
reruntuhan bisa segera terevakuasi,“ demikian disampaikan Edy
Purwanto, Kepala Bidang Pencegahan BPBD Kabupaten Purworejo.
Senada dengan yang disampaikan Edy, Chandra, salah seorang
relawan bencana Purworejo mengungkapkan, “Kami memang
memiliki jaringan melalui grup relawan, menggunakan grup
Whatsapp (WA), radio komunikasi, via SMS sehingga bisa lebih cepat
bergerak dalam pertolongan di lokasi bencana. Untuk itu, kami
membawa peralatan sendiri untuk evakuasi, dan membawa bekal
untuk hidup minimal untuk tiga hari.“
Keberadaan relawan relawan ini sudah dibangun sejak 2013
sejak dimulai berdirinya BPBD yang kemudian dibangun terus
komunikasi yang intensif. “Sebelum kejadian bencana, kami
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melakukan sosialisasi, pertemuan rutin, dan latihan bersama
dengan komunitas relawan,“ tambah Edy.
Selain peran relawan yang banyak mendukung dari proses
penanganan darurat bencana, TNI dan POLRI merupakan institusi
terlatih dan memiliki peran strategis dalam pengamanan dan
penyelamatan masyarakat korban bencana. TNI dan POLRI yang
diwakili jajaran Korem Purworejo dan Polres Purworejo bahu
membahu dalam upaya evakuasi dan penyelamatan warga,
mulai dari sarana pendukung, logistik, personel, dan dukungan
perlengkapan yang sangat mempercepat operasi tanggap darurat.
Hal ini diakui oleh Bupati Purworejo dan Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Purworejo. Selain dukungan relawan dan TNI/Polri,
dukungan juga diperoleh dari institusi terkait, seperti Dinas PU
yang mengerahkan alat berat, Dinas Sosial dengan hunian darurat
dan dapur lapangan, Dinas Kesehatan dengan bantuan medis dan
obat obatan, PMI dengan Tim evakuasi dan kesehatan, juga Dinas

Para relawan peduli bencana Purworejo dalam evakuasi korban.
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Keterpaduan TNI, Polri, Relawan, dan Masyarakat sekitar pada saat evakuasi
korban Longsor di Kabupaten Purworejo.

Kehutanan dan Lingkungan Hidup, juga dukungan yang besar dari
pihak swasta PLN, Pertamina, Telkom, PDAM semua bergerak dan
bantu membantu, masih banyak pihak yang terlibat dalam misi
kemanusiaan ini,“ pungkas Boedi Hardjono.

Prinsip Penanggulangan Bencana yang Terukur
Dalam pelaksanaan manajemen tanggap darurat pada bencana
longsor Purworejo, unsur pimpinan dalam hal ini Bupati dan
Forum Pimpinan Daerah sangat cepat dalam merespon keinginan
masyarakat dalam menghadapi bencana longsor yang merenggut
sebagian saudara dan harta benda. Kalau pemerintah kurang cepat
untuk merespon, mungkin bisa terjadi korban susulan.
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Menurut Dandim Letkol Czi Tommy Arief pada hari pertama
evakuasi, sebagian masyarakat sudah bergerak menuju longsoran
untuk mencari sanak-saudara mereka, padahal Dandim baru
akan mengkomando seluruh relawan untuk pembagian tugas. Hal
ini dibutuhkan kepemimpinan yang tegas namun luwes dalam
menghadapi masyarakat, belum lagi masyarakat yang menonton
pada saat proses evakuasi yang justru menjadi kendala di lapangan.
Untuk menuju Dusun Donorati harus melewati satu-satunya jalan
yang tertutup longsor, Dandim dan Kepala Pelaksana BPBD selaku
unsur Komando dalam tanggap darurat ini segera membuat skala
prioritas. Agar dapat menyuplai logistik ke lokasi yang cukup sulit,
dilibatkan relawan dari club motor off road dengan kendaraan yang
mampu melewati satu-satunya akses yang terhalang longsoran
tanah menuju Dusun Donorati. Tim evakuasi yang sudah dibagi oleh
Dandim untuk membantu evakuasi di Dusun Donorati berjalan kaki
menuju lokasi dengan melewati longsoran tanah yang menghalangi
jalan.
Relawan-relawan yang membantu dalam proses evakuasi, dapur
umum maupun mendistribusian logistik merupakan relawan yang
sangat baik. Koordinasi dan jaringan para relawan terbangun
melalui penyelenggaraan peringatan Bulan Peringatan Risiko
Bencana (PRB) yang secara rutin dilakukan. Para relawan seluruh

Pembersihan jalan dari longsoran tanah maupun material lain dengan
menggunakan eskavator.
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Indonesia dapat berlatih bersama-sama sehingga komunikasi
para relawan terbangun secara cepat. Sore memperoleh informasi
bencana longsor, malam hari beberapa relawan dari daerah
sekitar Purworejo sudah mulai berdatangan, baik dari Magelang,
Purwokerto, Yogyakarta, dan bahkan dari Semarang.
Dengan pelibatan para relawan pada kegiatan bulan PRB tersebut,
mereka sudah paham bagian-bagian yang harus mereka ikuti, atau
dibentuk cluster-cluster sebagai wadah untuk membantu komandan
tanggap darurat dalam melaksanakan tugas.
Untuk mewadahi bantuan dari para donatur, Pemerintah Kabupaten
Purworejo membuka rekening “Peduli Purworejo” bekerja sama
dengan Bank Jawa Tengah. Sampai dengan buku ini dibuat
menurut Bupati Purworejo, di rekening ini sudah terkumpul kurang
lebih Rp 1,4 miliar. Dana ini direncanakan untuk membantu proses
rehabilitasi dan rekonstruksi terutama di bidang non-fisik. Banyak
para korban yang kehilangan tulang punggung keluarga sehinnga
dana tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian.
Salah satu contoh dana tersebut rencana akan diberikan sebagai
beasiswa bagi anak korban longsor. Untuk transparansi dan tertib
anggaran masih dibuatkan peraturan bupati sehingga apabila terjadi
pergantian pimpinan, kegiatan tersebut masih bisa dilanjutkan. Hal
ini disampaikan bupati.
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Selain bantuan uang, banyak pula bantuan logistik maupun
material yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Purworejo melalui
Bupati dan BPBD, pada saat terjadi longsor dari empat eskavator
yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kodim,
diperoleh pula bantuan dari para pengusaha di sekitar Purworejo
sehingga pada saat evakuasi hari kedua dan hari berikut, jumlah
eskavator meningkat menjadi 13 unit.
Memang dalam hal ini biaya operasional ditanggung oleh
pemerintah, kemudian bantuan semen yang berdatangan sehingga
menyulitkan BPBD untuk menyimpan karena kalau salah simpan
malah tidak bisa digunakan. Tapi itu sudah merupakan hal yang
bagus, kemitraan yang dibangun oleh pemda dalam hal ini dapat
terlihat pada saat terjadi bencana.
Selain kedermawanan masyarakat Purworejo yang tinggal di kota
lain yang memberikan banyak bantuan, kearifan lokal masyarakat
terdampak juga sangat baik. Rencana relokasi atau pembuatan
hunian tetap bagi korban yang masih hidup yang sudah diatur oleh
BPBD ditanggapi dengan berbagai macam cara, ada yang menjual
tanah dengan harga murah ataupun dengan mengajak tinggal
bersama di rumah terutama yang masih mempunyai hubungan
keluarga.
Di Dusun Jelok yang pengungsinya cukup banyak, kejadian bencana
ini membawa hikmah tersendiri sehingga timbul kesadaran dari
para warga untuk membuat komunitas relawan sendiri bernama
Jelok Siaga Bencana atau “JEGANA”. Hal ini cukup positif dan harus
ditangkap dengan baik oleh BPBD.
Longsor yang terjadi di Dusun Jelok, Kaligesing dan Donorati dan
bebrapa titik lain yang tidak menimbulkan korban, posisi saling
berdekatan, meskipun beda kecamatan. Tetapi pengungsi yang
berkumpul di Dusun Jelok merupakan korban dari beberapa
dusun di sekitar sehingga jumlahnya paling banyak dibanding
dengan di lokasi pengungsi yang lain. Tetapi warga Dusun Jelok
sangat membantu meskipun bukan warga dusun, hal ini berbeda
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Kegiatan Relawan Jegana di Dusun Jelok.

dengan bencana banjir di Jakarta yang masyarakatnya malah
cenderung sendiri-sendiri dan menjadikan bencana sebagi ajang
memperoleh rejeki tambahan. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip
penanggulangan bencana yang memang non-diskriminasi.

Profil BPBD Purworejo
Kabupaten Purworejo merupakan salah satu kabupaten dengan
tingkat kerentanan dan risiko bencana yang tinggi dan sering terjadi
bencana sejak dahulu. Akan tetapi, kejadian bencana tersebut baru
mulai terekam dan terdokumentasi dengan baik sejak berdirinya
BPBD Kabupaten Purworejo. BPBD Kabupaten Purworejo dibentuk
pada Januari 2013 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo. Setelah itu, Bupati
Purworejo memperkuat dengan menetapkan Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Purworejo.
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￼ Kantor BPBD Kabupaten Purworejo.

Pada awal pembentukan, jumlah personel BPBD Purworejo
berjumlah 16 pegawai yang terdiri atas Pejabat yang ditunjuk
sementara (Plt) sebagai Kepala Pelaksana BPBD dan kepala bidang
serta staf dari aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Selaras
dengan perkembangan dan kebutuhan, saat ini BPBD Kabupaten
Purworejo memiliki sumber daya manusia sebanyak 58 orang,
dengan rincian 49 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. BPBD
Kabupaten Purworejo terus berupaya dalam pengembangkan
dan peningkatkan sarana dan prasarana yang dimiliki agar dapat
mendukung kelancaran dan mengoptimalkan pelayanan.
Untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana, baik pada
saat prabencana, darurat, dan pascabencana, BPBD Purworejo
ditunjang dengan peralatan dan perlengkapan sebagaimana tertera
dalam tabel berikut:
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No.

Jenis Sarana Prasarana

Jumlah

Satuan

Tanah
1.

Tanah 1

625

m2

2.

Tanah 2

980

m2

625

m2

1.000

m2

Gedung
1.

Unit Gedung 1 (gedung lama)

2.

Unit Gedung 2 (gedung baru 2 lantai)
Kendaraan dan Alat Berat

1.

Mobil pemadam kebakaran

3

Unit

2.

Mobil pick up

1

Unit

3.

Mobil Kijang Station

1

Unit

4.

Mobil Operasional

1

Unit

5.

Sepeda Motor

18

Unit

6.

Truk

3

Unit

7.

Excavator

2

Unit

Peralatan Pencarian dan Evakuasi
1.

Perahu Karet (caps 8 org)

4

Unit

2.

Mesin perahu 40 pk

1

Unit

3.

Mesin perahu 25 pk

1

Unit

4.

Rompi pelampung

15

Unit

5.

Chain saw

5

Unit

6.

Helm

7

Unit

7.

Pakaian tahan panas

20

Set

8.

Sepatu boot

20

Unit

9.

Breathing aparatus

4

Set

10.

Scuba diving

2

Unit

Peralatan Komunikasi
1.

Radio HT

6

Unit

2.

Radio RIC

3

Unit

3.

Radio SSB/RPP

1

Unit

4.

EWS

9

Unit
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Ket

Peralatan Tenda
1.

Tenda posko

1

Unit

2.

Tenda keluarga

25

Unit

3.

Tenda regu

25

Unit

4.

Tenda pengungsi

3

Unit

5.

Velbed

50

Unit

Peralatan Penerangan dan Kelistrikan
1.

Solar cell

5

Unit

2.

Solar handle lamp

12

Unit

3.

Lampu senter HID

1

Unit

4.

Genset 5 KWH

3

Unit

5.

Genset 10 KWH

2

Unit

6.

Kabel

8

Rol

Sumber: BPBD Kabupaten Purworejo, 2016

Sosok dalam Aksi Penanganan Bencana
Proses penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo tidak
bisa lepas dari sosok yang satu ini. Pria berkacamata berusia 54
tahun yang selalu sigap dan cekatan dalam merespon segala
bentuk kejadian bencana yang mengemban tugas sebagai Kepala
Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo.
Drs. Boedi Hardjono, atau sering dipanggil Pak Boedi, lahir di
Purworejo, 28 Mei 1962. Sebagai orang yang dituakan di lingkungan
BPBD Kabupaten Purworejo sejak berdiri pertama kali pada tahun
2013 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Purworejo, Boedi selalu menjadikan pekerjaan sebagai
bentuk dari ibadah dan pengabdian untuk masyarakat, daerah, dan
negara. Dedikasi yang sangat tinggi ini menyebabkan pegawai di
BPBD Kabupaten Purworejo relatif memiliki etos kerja yang baik
sampai terkadang tidak kenal waktu. Prinsip on call 24/7/30 (dapat
dihubungi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan 30 hari sebulan)
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selalu menjadi salah satu moto dalam rangka kesiapsiagaan dalam
penanggulangan bencana di Kabupaten Purworejo.
Boedi kecil menyelesaikan pendidikan di Salatiga, dan melanjutkan
di SMP Negeri 1 Purworejo. Di masa remaja, Boedi mendapatkan
kesempatan mengenyam pendidikan di SMA Negeri 1 Purworejo
lulus tahun 1982 yang kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan
tinggi. Setelah lulus kuliah, perjalanan Boedi sempat mengelola
angkutan umum beberapa tahun sampai akhirnya masuk pada
dunia kerja di lingkungan pemerintahan pada tahun 1992.
Perjalanan Karir Boedi diawali sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil
(PNS), Boedi menapaiki karir sebagai staf di bagian Pemerintahan
Desa dan Inspektorat. Amanah diberikan kepada Boedi selanjutnya
di bagian pemerintahan, Camat beberapa tempat, Kepala Bagian
Pemerintahan Desa, Kepala Bagian Pemerintahan, dan terakhir
sebagai Kepala Kantor Kesbangpolinmas.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo, Drs. Boedi Hardjono.
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Pengalaman yang panjang dengan banyak asam garam di dunia
birokrasi akhirnya menghantarkan Boedi dipercaya dan ditunjuk
untuk mengemban tugas sebagai Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Purworejo di tahun 2013.
Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah dengan
potensi ancaman bencana kategori tinggi di Provinsi Jawa Tengah.
Bencana yang selalu terjadi setiap tahun adalah tanah longsor,
banjir, dan kekeringan. Selain itu bencana lain yang juga berpotensi
terjadi seperti tsunami, gempa bumi, angin puting beliung, akibat
gunung meletus, dan tentunya kebakaran.
Menyadari bahwa wilayah Kabupaten Purworejo memiliki potensi
bencana yang merata, Boedi mencoba melakukan terobosan dalam
hal bagaimana agar proses penanggulangan bencana semakin
efektif, efisien, cepat dan terkoordinir dengan baik. Keterbatasan
personil, peralatan, dan sarana prasarana yang dimiliki BPBD, tidak
menyurutkan semangat dan motivasi Boedi dalam menata dan
menguatkan manajemen penanggulangan bencana di Kabupaten
Purworejo.
Pada tahun 2015, Boedi memiliki gagasan tentang bagaimana
agar manajemen penanggulangan bencana itu dapat terpadu
antar stakeholders. Hal ini didasari dari fakta empiris penanganan
bencana selama beberapa tahun terakhir masih menyisakan
beberapa permasalahan mendasar. Seringkali SKPD maupun
stakeholder terkait berjalan sesuai inisiatif sendiri yang tekadang
menyebabkan proses penanganan menjadi tumpang tindih,
namun tidak jarang ada juga SKPD yang hanya bersikap pasif
menunggu perintah ketika terjadi bencana. Di sisi lain keterbatasan
dukungan sumber daya dari stakeholder di luar pemerintah
(relawan, perusahaan, lembaga donor, dan lain-lain) baik berupa
sarana dan prasarana, personel, dan bantuan cenderung tidak
terarah dan menumpuk di beberapa lokasi saja. Akibatnya apabila
terjadi bencana di banyak lokasi dengan waktu yang bersamaan
akan terjadi ketimpangan dukungan. Kondisi inilah yang kemudian
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Kepala Pelaksana BPBD Kab. Purworejo, Drs. Boedi Hardjono.

menarik perhatian Boedi untuk kemudian menyusun konsep
manajemen penanggulangan bencana yang terintegrasi.
Inti dari konsep yang disusun oleh Boedi dalam menjalankan
tugas sebagai garda terdepan penanggulangan bencana di
Kabupaten Purworejo adalah suatu terobosan agar bagaimana
dapat mengoptimalkan peran masing-masing stakeholder
dalam penanggulangan bencana. Artinya siapa melakukan apa,
dengan sumber daya seberapa banyak, bagaimana atau dengan
cara apa, kapan dan di lokasi mana, harus jelas dan diwadahi
dalam pedoman teknis sistem penanggulangan bencana yang
terintegrasi. Harapan dengan sistem yang terintegrasi maka akan
meningkatkan sinergitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
dalam penanggulangan bencana. Hal ini dimaksudkan agar ada
inisiative by design per wilayah yang dilakukan oleh masing-masing
stakeholder tanpa harus menunggu perintah atau koordinasi yang
lama, sehingga waktu penanganan tanggap darurat akan semakin
cepat, efektif dan efisien.
Penguatan peran kewilayahan menjadi salah satu ujung tombak
dalam konsep ini. Boedi menyadari bahwa potensi bencana yang
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terjadi di Kabupaten Purworejo memiliki karakteristik yang masif
di beberapa wilayah dalam waktu yang bersamaan. Maka dengan
konsep tersebut, Boedi ingin bahwa masing-masing camat dapat
mengambil kendali sementara di wilayah kecamatan ketika terjadi
bencana dengan membentuk pos lapangan sementara, dibantu
unsur Muspika dan stakeholder terkait di wilayah kecamatan
tersebut. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan manajemen
bencana kewilayahan untuk seluruh wilayah Purworejo.

Surat keputusan penetapan Status Tanggap Darurat Bencana
Kabupaten Purworejo.
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Bab 4
Kearifan di
Balik Musibah

Salah satu kearifan lokal masyarakat
Purworejo adalah tolong menolong
dan saling peduli. Karakter masyarakat
Purworejo yang saling peduli dan tolong
menolong yang tinggi dapat terlihat
pada banyaknya bantuan yang diterima
ketika terjadi bencana.
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Suara “Tuk” (Mata Air) yang Menyelamatkan
Surato (53) adalah salah satu warga di Kecamatan Purworejo
yang keluarganya menjadi korban tanah longsor. Ibu yang
dicintai tidak sempat diselamatkan dari ganasnya tanah yang
dibarengi air menimpa rumahnya di Dusun Jelok Kecamatan
Purworejo. Masih untung disyukuri bahwa anak dan istri bisa
terselamatkan akibat ada peristiwa yang membuat beliau segera
mengevakuasi keluarga keluar rumah menuju ke tempat yang
lebih aman, yaitu rumah saudara yang lebih jauh dari lereng
bukit di Jelok tersebut.
Awalnya Darsun mendengar suara yang sangat keras sekali yaitu
berupa suara tuk atau mata air yang keluar sangat deras dari
celah-celah rumah dan perbukitan di atas rumah. Darsun segera
mengevakuasi anak dan istri terlebih dahulu ke tempat yang
lebih aman. Namun, ketika ingin kembali untuk menyelamatkan
ibunya ternyata tidak sempat menolong karena rumah beserta
isi sudah tertimbun tanah tanpa tersisa puing sedikit pun.

Surato, saksi mata dan korban bencana tanah longsor.
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Apa itu kearifan lokal? Prof. Dr. Robert Sibarani, MS — dalam buku
yang berjudul Kearifan Lokal: Hikayat, Peran, dan Metode Tradisi
Lisan — menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kebijaksanaan
atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur
tradisi budaya untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat.
Selain itu, kearifan lokal juga berarti nilai budaya lokal yang dapat
dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat
secara arif atau bijaksana.

Lokasi longsor yang sudah dipergunakan kembali oleh masyarakat jalan setapak
menuju rumahnya.

Di Indonesia, terkadang kearifan lokal tidak hanya berlaku secara
lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat bersifat lintas
budaya atau lintas etnik sehingga dapat membentuk nilai budaya
yang bersifat nasional. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki
kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos
kerja, dan lain sebagainya. Hal tersebut disampaikan oleh Suyatno
dalam bukunya yang berjudul Revitasilasi Kearifan Lokal sebagai
Upaya Penguatan Identitas keindonesiaan (Suyatno, t.thn.). Hal
itu pula yang terdapat di Purworejo. Masyarakat Purworejo adalah
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masyarakat dengan tingkat kepedulian tinggi. Hal itu ditunjukkan
dengan sikap tolong menolong antar warga. Masyarakat yang
tidak menjadi korban segera membantu mereka yang menjadi
korban, mulai dari anak kecil hingga orang tua. Mereka melakukan
semaksimal mungkin apa yang bisa mereka bantu.
Sikap saling tolong menolong dan tingkat kepedulian yang tinggi
adalah salah satu kearifan yang tumbuh alami. Salah satu kearifan
lokal masyarakat Purworejo adalah tolong menolong dan saling
peduli. Karakter masyarakat Purworejo yang saling peduli dan
tolong menolong yang tinggi dapat terlihat pada banyaknya
bantuan yang diterima ketika terjadi bencana.
Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha gotong royong dan
bahu membahu untuk bantu membantu pengadaan tanah murah,
pembuatan jalan, dan pembentukan pokmas dalam proses relokasi.
Untuk menampung antusiasme masyarakat dan pengusaha yang
ingin membantu korban banjir dan tanah longsor, BPBD setempat
membuka rekening Peduli Purworejo di Bank Jateng dan bekerja
sama dengan media massa. Jadi, non - APBD dan atas nama BPBD.
Penggalangan dana dari masyarakat berhasil terkumpul Rp 1,2
miliar.
Demikian juga dengan material, selain dana yang terkumpul
banyak donatur yang memberikan bantuan berupa material semen.
“Kami sampai mencari toko material yang mau menampung
bantuan tersebut tanpa biaya yang dapat diambil pada saat
kami membutuhkan karena umumnya toko material memungut
Rp 1.000/zak semen untuk biaya penitipan di toko hal ini disampaikan
Kepala Pelaksana BPBD dalam wawancara yang dilakukan oleh tim
penulis. Pada saat tim penulis melakukan wawancara di lapangan,
sekitar 1.040 zak semen telah terkumpul untuk para korban.
Secara mendalam, kearifan yang tumbuh alami tersebut juga dapat
dilihat di Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing. Ketika terjadi tanah
longsor pada 18 Juni 2016, warga yang terkena tanah longsor
melaksanakan kearifan lokal yang telah ada. Keesokan hari, tanggal
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19 Juni 2016, Imam menggerakkan remaja masjid untuk meminta
bantuan ke warga lain membantu warga terdampak bencana.
Masyarakat Desa Jelok saling bahu membahu untuk membantu
korban, baik dengan mengumpulkan dana untuk membeli
keperluan yang diperlukan maupun mencari korban yang tertimpa
runtuhan tanah. Mereka berhasil mengumpulkan uang untuk biaya
pemakaman dan konsumsi untuk pengungsi. Siang itu, Bupati, Wakil
Bupati, Dandim, dan BPBD tiba di lokasi dan memberikan arahan
untuk membuat surat permohonan bantuan ke BPBD Provinsi.
Bantuan di Desa Jelok sangat melimpah. Seluruh masyarakat
yang menjadi korban sudah menerima bantuan yang disalurkan,
bahkan untuk beberapa warga yang membutuhkan juga diberikan.
Kebutuhan warga telah tercukupi dengan sangat baik. Mereka
pun memutuskan untuk membantu desa lain yang juga terkena
musibah. Di Kaligesing ada 5 desa yang dikirim bantuan, yaitu
Kaligono, Kaliharjo, Songongari, Songowono, dan Hadimulyo.
Bantuan juga diserahkan ke beberapa desa lain. Stok logistik pun
masih tersedia untuk kerja bakti di awal Agustus 2016, sekitar dua
bulan setelah kejadian.
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Harmoni dengan Alam
Banyaknya ancaman bencana yang ada di Purworejo tidak
membuat masyarakat panik dan ingin menghindari. Hampir
setengah dari Penduduk Purworejo tinggal di dataran tinggi yang
rawan longsor, dengan kemiringan lebih dari 40 derajat, salah
satunya adalah Desa Jelok. Ada beberapa dusun yang terdapat
di kemiringan lahan lebih dari 40 derajat. Hal tersebut membuat
sebagian besar penduduk cemas karena memang merasa tinggal
di antara ancaman yang sulit untuk dihindari, terkecuali mereka
bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Namun, mereka tetap
bertahan. Mereka lahir dan besar di daerah tersebut. Rumah
mereka pun warisan dari orangtua dan leluhur yang sudah lama
tinggal di daerah tersebut. Bupati Purworejo telah menetapkan
bahwa permasalahan itu termasuk prioritas masalah yang harus
diutamakan dalam penyelesaian.
Imam (31), Ketua Relawan Jelok Siaga Bencana menuturkan,
sebelum bencana longsor Juni 2016 ini masyarakat Desa Jelok
merasa
aman
saja.
Kita
tahu
bahwa sebelumnya
kemasukan air, sudah
lapuk, kita tidak
tahu secara teori itu
tandanya.
Korban
yang terkena longsor
pada
hakikatnya
mereka tidak tahu
bahwa
mereka
berada di daerah
rawan
bencana.
Menurut
mapping
dari
Universitas
Gadjah Mada, ada
rekahan
di
dua
rumah di Sibatur itu,
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rumahnya Sarwoto dan Tarmaji. Di Resong itu di sebelah posisi
longsor kemarin, sudah rawan retak dan sisi satunya pemukiman
masih banyak.
Karena takut tinggal di daerah rawan bencana. Salah seorang
warga, Teguh Wahono, bahkan minta direlokasi ke tempat yang
aman. Menurut Imam, selama ini belum ada sosialisasi untuk
tidak tinggal di tempat rawan bencana.

Duka yang Memiliki Harapan
Bencana longsor di Purworejo yang memakan korban lebih
dari 47 orang dan peristiwanya bertepatan dengan bulan suci
Ramadhan yang memiliki makna sendiri bagi sebagian warga
yang keluarganya menjadi korban
Salah satu korban menyampaikan bahwa bencana ini merupakan
takdir yang sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa dan sulit
dihindari, kehilangan keluarga merupakan bagian duka dan
kepedihan tatkala menjelang Idul Fitri ada keluarga yang tidak
ada di tengah-tengah mereka, namun dari duka itu ada harapan
yang lain yaitu bahwa beliau meyakini korban yang meninggal
dalam tertimbun tanah dan terjadinya sedang beribadah di bulan
ramadhan diyakini akan mendapatkan kesyahidan dan balasan
surga Allah SWT, demikian ungkap warga yang sudah merelakan
keluarganya pergi lebih dulu.

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang
yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu
hidup di sisi Rabb-nya dengan mendapat rezeki.”
(QS. Ali ‘Imraan: 169)
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Trauma Healing Pascabencana
Pascabencana para korban yang selamat dari tanah longsor
di Dusun Jelok mendapatkan pelayanan trauma healing dari
Kementerian Sosial, BPBD, Universitas Gadjah Mada, lembaga
swadaya masyarakat, dan juga kelompok kelompok peduli
bencana dari masyarakat. Mereka memandang bahwa korban
bencana mengalami trauma dan ketakutan yang berlebih setelah
mengalami situasi saat tanah longsor terjadi. Trauma healing
sendiri diutamakan pada anak-anak dan lanjut usia, yang biasanya
mengalami trauma paling kuat, baik stres maupun depresi.
Aktivitas trauma healing dilakukan seharusnya secara teratur
selama beberapa hari agar dapat membangun kembali mental para
korban. Kegiatan trauma healing dilakukan dengan membangun

Kegiatan trauma healing berupa tarian dan hiburan di balai desa Jelok,
Purworejo.
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Kak Seto di Desa Jelok memberikan trauma healing buat anak anak korban
bencana.

hiburan dan permainan atau kegiatan-kegiatan bermain, belajar,
membaca buku, kegiatan kesenian — seperti tari, musik, bahkan
kegiatan beragama. Anak-anak mendapatkan trauma healing yang
bertujuan agar mereka mampu melupakan kejadian-kejadian yang
terjadi pada masa lampau sehingga mereka dapat lebih siaga
apabila bencana datang kembali.
Kegiatan-kegiatan trauma healing pada anak-anak berbeda dengan
yang diberikan untuk orang dewasa. Pada orang dewasa, program
yang lebih tepat berupa konseling. Selain itu, yang tidak kalah
penting adalah pembangunan kembali wilayah, atau penempatan
korban di wilayah baru. Dengan hal tersebut, ingatan tentang
bencana di benak mereka dapat terhapus dan memulai kehidupan
baru.
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Bab 5
Belajar dari Peristiwa
Tanah Longsor
Purworejo

Bencana tidak berarti keterpurukan
suatu daerah atau masyarakat, tetapi
bencana telah menumbuhkan daya lenting
masyarakat untuk bangkit dan berusaha
membangun kembali yang lebih baik dan
lebih aman (build back better and safer).
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Perlunya Penguatan Kapasitas yang Terencana
Purworejo memang dikenal sebagai kota yang memiliki beragam
bencana sehingga tak heran kalau memperoleh julukan sebagai
museum bencana. Purworejo mengalami hampir semua jenis
bencana, dari banjir sampai kekeringan, longsor sampai kebakaran.
Pada saat kunjungan pascabencana banjir longsor di Purworejo,
Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Anni Isgiati
menyebutkan bahwa Purworejo dan Kebumen agar segera
melaporkan daerah rawan bencana terbaru. “Harus ada pemetaan
daerah rawan bencana. Kami harap BPBD (Purworejo dan Kebumen)
segera mengusulkan desa itu kepada kami untuk dijadikan Destana
(Desa Tangguh Bencana),” ucap Anni.
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Dengan adanya peta rawan bencana dan Destana, masyarakat
yang tinggal di daerah rawan bencana bisa lebih sigap dan tahu
bagaimana menyelamatkan diri sebelum bencana terjadi sehingga
diharapkan tak ada korban jiwa dalam sebuah bencana. Untuk
mencegah bertambah korban jiwa pada longsor susulan, BNPB
meminta Pemerintah Kabupaten Purworejo memasang Early
Warning System di tempat rawan longsor secepatnya.
Imam selaku Ketua Panitia mengungkapkan ucapan terima kasih
kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk pemerintah yang
sangat respon terhadap penanganan pascabencana Purworejo.
“Kita sebagai pemuda merasa malu, bantuan sangat melimpah dan
berlebih sehingga bisa berbagi dengan daerah lainnya. Bahkan,
sampai yang bukan korban pun kita berikan bantuan. Memberikan
bantuan ke orang yang tepat, seperti alat masak, peralatan bayi,
buku, dan lain lain,” ungkap Imam saat tim penulis berkunjung di
Desa Jelok. Di kaligesing ada 5 desa yang dikirim bantuan, yaitu
Desa Kaligono, Kaliharjo, Songongari, Songowono, Hadimulyo.
Setelah bantuan juga diserahkan ke beberapa desa lain, sampai
saat ini masih ada stok logistik untuk kerja bakti.
Gubernur Jawa Tengah dalam perbincangan dengan para
pengungsi di Desa Jelok menyebutkan mengenai sejumlah
warga yang menanyakan bagaimana kelanjutan baju seragam
sekolah dan penerangan. “Nanti yang tidak tercover dari biasanya
akan kita carikan donatur karena donatur sudah banyak yang
menghubunginya, bisa bantu apa, jangan sampai nanti hanya beras
dan mi instan saja. Malah lara weteng, mainan anak-anak juga
penting agar anak-anak bisa bermain dan happy,” kata Gubernur.
Dari berbagai tinjauan lokasi, pernyataan masyarakat, dan para
pejabat daerah, menarik untuk ditulis bahwa bencana telah
menumbuhkan interaksi sosial yang dinamis dan menumbuhkan
kebersamaan yang kuat di antara warga, menumbuhkan rasa
persatuan dan kesatuan di antara sesama warga, warga dengan
masyarakat luar, warga dengan pejabat daerah, pejabat dengan
pejabat, dan para tokoh masyarakat semua bahu membahu
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Keterlibatan mahasiswa dalam memberikan dukungan dengan penelitian dan
masukan dalam kapasitas masyarakat menjadi sangat strategis bagi pemerintah
daerah untuk ditindaklanjuti.

berjuang bersama menguatkan hati untuk keluar dan bangkit
kembali. Bencana tidak berarti keterpurukan suatu daerah atau
masyarakat, tetapi bencana telah menumbuhkan daya lenting
masyarakat untuk bangkit dan berusaha membangun kembali yang
lebih baik dan lebih aman (build back better and safer).

Sejauh Mana Masyarakat bisa Menyelamatkan
Apabila melihat kejadian tanah longsor yang pernah terjadi,
beberapa kejadian adalah hasil dari tanah yang melonggar karena
hujan lebat. Tapi tanah longsor tidak selalu tergantung pada curah
hujan, mereka dapat terjadi setelah hujan ringan, atau bahkan
ketika belum ada hujan sama sekali.Tanah longsor Bukit Menoreh
terdiri dari lumpur, batu, dan puing-puing yang berasal dari tempat
yang lebih tinggi dan jatuh ke tempat yang lebih rendah. Tanah
longsor sangat berbahaya karena apa yang mereka bawa dengan
mereka adalah berat dan keras. Terdapat air, tanah, pohon tumbang
mungkin yang bisa merusak pemukiman.
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Ada beberapa informasi yang perlu diwaspadai oleh warga yang
terdampak terhadap penyelamatan pascabencana tanah longsor.
Selama tanah longsor berlangsung, hal pertama yang dapat kita
pikirkan adalah bagaimana untuk menghindar atau keluar dari
jalur aliran puing-puing. Rumah berada di jalur longsoran besar,
kondisi ini mungkin akan menghancurkan rumah, tetapi jika kita
dan keluarga mampu mengevakuasi secara dini dan bertahan
hidup, itulah yang benar-benar penting. Tidak ada yang dapat Kita
lakukan untuk mencegah atau menghentikan laju longsor. Rumah
kita mungkin tidak mampu untuk melindungi dari longsoran,
maka tindakan evakuasi dini dan mandiri menjadi langkah penting
terhadap penyelamatan jiwa.
Setiap orang yang tinggal di lereng bukit harus menyadari informasi
terkait dengan potensi ancaman dan risiko. Demikian juga mereka
yang memiliki rumah di lereng atau di bawah bukit. Jika rumah
terletak di lokasi rawan longsor, pastikan bahwa situasi rumah dikaji
secara baik setiap 6 bulan untuk melihat bahwa struktur tanah di
sekitar dan faktor-faktor pendukung lain tidak menunjukkan tandatanda longsor yang akan datang.
Lapisan bumi bergeser atau rekahan tanah hingga retakan di
fondasi rumah dapat digunakan sebagai indikasi terkait potensi
ancaman bahaya longsor. Retak tersebut adalah bukti bahwa tanah
yang rumah Anda dibangun di atas sedang berubah. Retakan di
dasar rumah dan kelembutan tanah akibat hujan sebagai indikasi
lain tanda-tanda peringatan. Namun ancaman tanah longsor juga
bisa terjadi tanpa peringatan apapun. Jika kita tidak siaga dan tidak
cukup waktu untuk evakuasi, kita dapat berlindung di bawah meja
atau perabot lain yang kokoh.
Apabila kita memiliki waktu untuk evakuasi, jangan menuruni
bukit. Longsoran tanah akan bertambah cepat karena kemiringan
bukit. Apabila memiliki cukup waktu, pergilah menuju ke atas
bukit dimana tidak ada longsoran yang intens. Di samping itu,
jangan mengemudikan kendaraan searah atau menyeberangi arus
longsoran.
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Gambar evakuasi korban dan dampak terjadinya tanah longsor
di Dusun Caok Purworejo, Juni 2016.

Dalam situasi longsor, berpikir cepat tentang apakah kita dapat
keluar dari jebakan arus longsoran atau perlu untuk berlindung
di suatu tempat. Bagian tubuh kita yang harus dilindungi adalah
kepala sehingga kita masih tetap mampu untuk bertahan dan
membuat pilihan dalam penyelamatan diri. Catatan yang sangat
penting adalah sebisa mungkin menghindar dari situasi panik
sehingga langkah-langkah di atas dapat kita lakukan dalam
menghadapi ancaman bahaya tanah longsor.
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Dari catatan BPBD Purworejo bahwa masyarakat yang hidup
di lereng bukit telah menerima sosialisasi dan informasi dari
pemerintah daerah maupun tokoh masyarakat terkait potensi
bahaya tanah longsor. Meskipun mereka hidup di tempat rawan
bahaya, mereka diharapkan dapat melakukan upaya-upaya dini
ketika potensi bahaya tersebut muncul, seperti evakuasi dini
maupun penyelamatan diri.
Pemerintah daerah telah berupaya untuk menyediakan lahan dan
masyarakat mendukung upaya relokasi pascabencana. Dukungan
tersebut berlangsung melalui rembug desa. Pemerintah daerah
juga telah melakukan pendataan warga yang memang betul-betul
membutuhkan tempat tinggal yang aman.

Prioritas Kebijakan Pemda dalam Melakukan
Mitigasi
Badai sudah berlalu namun kerusakan lingkungan, kerugian harta
benda juga korban jiwa tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Hal
utama adalah bagaimana pemerintah daerah (pemda) melakukan
upaya perlindungan kepada masyakat yang berada di daerah

Koordinasi dan strategi dalam membangun mitigasi sangat diutamakan dalam
perlindungan masyarakat terdampak.
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ancaman agar mereka tidak kembali menjadi korban selanjutnya.
Kedua, bagaimana pemda membuat peraturan dan prosedur tetap
yang berpihak pada keamanan dan kenyamanan warga masyarakat
di Purworejo, khususnya terhindar dari ancaman bahaya tanah
longor. Ketiga, dukungan bersama antara masyarakat, organisasi
masyarakat dan lembaga lembaga swasta lain untuk membantu
upaya-upaya pengurangan risiko bencana semaksimal mungkin
terhadap kepentingan umum dalam penanggulangan bencana.
Tentunya kita dapat memahami keterbatasan sumber daya
di daerah, khususnya BPBD sebagai leading sector terhadap
penanganan bencana, namun semangat masyarakat untuk belajar
memahami ancaman bencana dan solusinya sangat membantu
dan memudahkan pemerintah dalam membangun upaya mitigasi.
Upaya masyarakat memberikan dukungan finasial berupa materi
dengan membuka rekening Peduli Purworejo menghasilkan dana
lebih dari Rp 1 miliar yang akan digunakan dalam penguatan
kapasitas masyarakat pada prabencana.
Hibah tanah yang diberikan masyarakat kepada pemerintah
daerah untuk lokasi korban yang rumah tinggalnya sudah hilang
merupakan bagian kearifan lokal masyarakat dalam membangun
mitigasi yang lebih komperhensif.
Sebagaimana disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Purworejo
rencana mitigasi bagi warga yang terdampak tanah longsor sudah
dilakukan sebelum terjadi bencana.
Mitigasi tanah longsor memiliki beberapa tahapan. Berikut ini
beberapa catatan terkait dengan tahapan mitigasi bencana tanah
longsor :
1. Pemetaan. Menyajikan informasi visual tentang tingkat
kerawanan bencana alam geologi di suatu wilayah, sebagai
masukan kepada masyarakat dan atau pemerintah kabupaten/
kota dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan
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pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana.
2. Pemeriksaan. Melakukan penyelidikan pada saat dan setelah
terjadi bencana, sehingga dapat diketahui penyebab dan cara
penaggulangannya.
3. Pemantauan. Pemantauan dilakukan di daerah rawan
bencana, pada daerah strategis secara ekonomi dan jasa,
agar diketahui secara dini tingkat bahaya, oleh pengguna dan
masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut.
4. Sosialisasi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat
umum, tentang bencana alam tanah longsor dan akibat yang
ditimbulkannnya. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara
antara lain, mengirimkan poster, booklet, dan leaflet atau dapat
juga secara langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah.
5. Pemeriksaan bencana longsor. Bertujuan mempelajari
penyebab, proses terjadinya, kondisi bencana dan tata cara
penanggulangan bencana.
Mekanisme yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah daerah
kepada masyarakat adalah tindakan sebelum terjadi tanah longsor
dengan waspada terhadap curah hujan yang tinggi, Pprsiapkan
dukungan logistik yang meliputi (a) makanan siap saji dan
minuman, (b) lampu senter dan baterai cadangan, (c) uang tunai
secukupnya dan (d) obat-obatan khusus sesuai pemakai. Saat
kejadian longsor di Purworejo masyarakat saling bantu membantu
untuk mendapat terutama dalam mendapat dukungan logistik di
tempat pengungsian. Selanjutnya tindakan yang dilakukan oleh
masyarakat yaitu dengan menyimak informasi dari radio mengenai
informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor kemudian apabila
pihak berwenang menginstruksikan untuk evakuasi, segera pergi ke
tempat yang lebih aman.
Pemerintah daerah juga telah mensosialisasikan tindakan saat
terjadi tanah longsor dan sesudah terjadi longsor. Saat terjadi
longsor yaitu (a) apabila kita di dalam rumah dan terdengar suara
gemuruh, segera keluar cari tempat lapang dan tanpa penghalang,
(b) apabila kita sedang di luar, cari tempat yang lapang dan
perhatikan sisi tebing atau tanah yang mengalami longsor.
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Tindakan sesudah terjadi tanah longsor yaitu (a) jangan segera
kembali ke rumah, perhatikan apakah longsor susulan masih akan
terjadi, (b) apabila diminta untuk membantu proses evakuasi,
gunakan sepatu khusus dan peralatan yang menjamin keselamatan,
(c) perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh bagi langkah
kita, dan (d) apabila harus menghadapi reruntuhan bangunan untuk
menyelamatkan korban, pastikan tidak menimbulkan dampak yang
lebih buruk.

Tantangan dalam Pengurangan Risiko Bencana
Masyarakat Purworejo yang berada di lereng bukit Menoreh sudah
hidup turun temurun dan menjadikan bukit tersebut sebagai
sumber mata pencaharian untuk menopang ekonomi masyarakat
sekitar. Baik dengan bertani, berladang maupun berternak, hal
tersebut menjadi salah satu hambatan dalam Pengurangan
Risiko Bencana di Purworejo. Hambatan tersebut adalah
mensosialisasikan kondisi bahaya yang mengancam hidup mereka,
masyarakat tersebut tinggal di daerah yang rawan bencana. Bukit
Menoreh yang menjadi tempat tinggal mereka setiap saat kalau
ada hujan lebat siap merenggut rumah dan jiwa yang tinggal di
bawahnya. Pemerintah baik dalam hal ini pusat dan daerah sudah
melaksanakan berbagai upaya, bahkan Kepala BNPB dan Gubernur
Jawa Tengah saat meninjau lokasi longsor menyampaikan untuk
warga yang tinggal di daerah rawan bencana segera direlokasi ke
tempat yang jauh lebih aman. Tetapi masyarakat, khususnya yang
asli warga dusun tersebut menolak dengan alasan mereka sudah
tinggal di situ turun temurun dan keluarga mereka tinggal di sekitar
situ semua. Kepala Pelaksana BPBD pernah menyatakan bahwa
masyarakat berkata, “Aku mati urip nangkene.” Hal senada juga
disampaikan oleh seorang wartawan Kedaulatan Rakyat, Gunawan.
Dia menambahkan, “Kalau kami direlokasi kami mencari makan di
mana, lahan pertanian, keluarga kami ada di sini.”
Ada satu dusun yang pernah ditawari untuk relokasi namun
kepala dusun yang berdiri paling dulu, “Kalau warga saya pindah,
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saya mimpin siapa?” Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi
pemerintah daerah. Satu-satunya jalan adalah menguatkan
masyarakat tersebut dengan konsep living harmony with risks atau
hidup berdampingan dengan risiko. Sebenarnya dari beberapa
desa yang ada di Purworejo sudah banyak yang memiliki kearifan
lokal masing-masing, seperti di Jelok dan Donoranti kalau sudah
mau ada longsor muncul “tuk” atau mata air kecil, di desa Pacekelan
yang muncul bau walang sangit dan bunyi tok-tok seperti suara akar
putus, tidak lama kemudian terjadi longsor. Tetapi kearifan lokal
tersebut diikuti dengan peran pemerintah dalam pengurangan
risiko bencana. Penempatan masyarakat dalam mitigasi bencana
harus dipetakan oleh pemerintah karena setiap daerah mempunyai
kapasitas yang berbeda sehingga ini memudahkan pemerintah
dalam melakukan sosialisasi maupun dukungan, seperti di Dusun
Jelok, pemuda sangat aktif membantu masyarakat di wilayahnya
untuk mensosialisasikan pengetahuan kebencanaan sehingga
BPBD tinggal menguatkan relawan pemudanya. Berbeda di dusun
yang lain yang masyarakatnya hanya mau menerima saja.
Di antara tantangan dan hambatan lain dalam upaya mitigasi
atau pengurangan risiko bencana lainnya adalah kesiapan dari
pemerintah daerah yang membutuhkan dana dan juga lokasi
relokasi yang sangat besar bila memang masyarakat di daerah
tersebut harus dipindahkan ke wilayah yang lebih aman. Dengan
kurang lebih 500 ribu jiwa harus dievakuasi dan disiapkan
bangunan, sarana-prasarana dan lokasi yang aman. Belum lagi,
tantangan dari para kepala desa ketika mereka akan kehilangan
warga dampingan dan wilayah kerja. Kehilangan posisi jabatan
dalam struktur organisasi pemerintah desa tentu suatu tantangan
bagi para kepala desa.
Kepala BNPB dan Gubernur Jawa Tengah secara langsung
mendukung relokasi pemukiman penduduk yang tinggal di lokasilokasi rawan penduduk tentunya melalui mekanisme yang tidak
langsung namun secara proposional yang dimulai dari pemerintah
daerah sendiri membuat peraturan dan perencanaan yang tepat
dalam pelaksanaan.
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Kepala BNPB, anggota DPR komisi VIII dan Gubernur Jawa Tengah meninjau dan
memberikan arahan kepada warga di lokasi bencana Tanah Longsor, Purworejo
Foto: BPBD Kabupaten Purworejo.

Pemerintah Kabupaten Purworejo dalam hal ini BPBD sudah
menerapkan pengurangan risiko bencana berdasarkan refensi dari
pusat. Definisi pengurangan risiko bencana menurut The United
Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR, 2009)
sebagai berikut:
Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktik mengurangi
risiko-risiko bencana melalui upaya-upaya sistematis untuk
menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana,
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termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman
bahaya, pengurangan kerentanan penduduk dan harta benda,
pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak, dan peningkatan
kesiapsiagaan terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan.
Jadi pada intinya Pemerintah Kabupaten Purworejo diharapkan
melaksanakan empat aktivitas yang harus dilakukan dalam
pengurangan risiko bencan, yaitu (1) memahami risiko bencana,
(2) penguatan tata kelola bencana, (3) inventasi pengurangan risiko
bencana untuk ketangguhan, dan (4) meningkatkan manajemen
risiko. Hal ini sebagian besar telah dilaksanakan BPBD Purworejo
dengan segala keterbatasan. Anggaran rutin yang diberikan
Pemerintah Kabupaten Purworejo terbatas tidak menjadikan
BPBD mundur, program-program desa tangguh, pemetaan
rawan bencana yang selalu diperbaharui, sekolah tangguh dan
program-program lain sesuai dengan program dari pusat. BPBD
Purworejo bahkan mempunyai beberapa inisiatif yang patut
diapresiasi dengan penggalangan terhadap relawan yang ada di
wilayah Purworejo. Ini tidak terlepas dari peran Kepala Bidang
Kesiapsiagaan BPBD Purworejo Edy yang dari dulu mempunyai
hobi berpetualang dan salah satu pendiri relawan SAR Purworejo
sekaligus mantan Ketua ORARI. Relasi tersebut memudahkan
BPBD dalam mengkoordinir para relawan yang ada di Purworejo.
Salah satu ide adalah membentuk Forum Pengurangan Risiko
Bencana sampai tingkat desa dan rencana pembentukan SAKA
Bencana. Enam belas Unit Pelayanan Teknis (UPT) pendidikan di
bawah Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mensosialisasikan
pengetahuan tentang bencana terhadap para siswa. Mereka yang
sudah mendapat pengetahuan diharapkan menjadi agen-agen
penggerak kebencanaan di daerahnya masing-masing.
Pemanfaatan early warning system (EWS) yang mendapat bantuan
dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Tengah sangat kurang karena
banyak titik rawan longsor yang ada di Purworejo. Harga EWS yang
mahal menjadi hambatan, tetapi BPBD Purworejo berharap ada
EWS yang murah tetapi efektif yang dapat dipasang di berbagai
titik longsor. Menurut Edy Kepala Bidang Kesiapsiagaan BPBD
Purworejo minimal ada 12 EWS yang terpasang di titik-titik prioritas,
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tetapi hal itu juga menjadi tidak efektif apabila sosiasilsasi ke
masyarakat tidak terlaksana dengan baik. Terkadang kentongan
yang murah-meriah menjadi lebih efektif dibandingkan EWS
yang berharga mahal. Seiring perkembangan zaman banyak yang
sudah melupakan kentongan dan menjadikan handphone sebagai
alat yang dirasa lebih efektif. Padahal dibalik itu apabila wilayah
yang terkena bencana adalah daerah blank spot atau pemancar
roboh akibat longsor menjadi permasalahan lain. Oleh karena itu
sosialisasi penggunaan kentongan menjadi pilihan utama yang
dapat menjadi EWS yang murah tetapi efektif.
Sosialisasi dan latihan menghadapi bencana pun harus selalu
dilatihkan kepada masyarakat. Pada kejadian longsor Purworejo
8 Juni 2016 lalu, seminggu sebelumnya, BPBD melaksanakan
latihan evakuasi di desa lain yang malah tidak terjadi longsor. Dari
penyampaian Kepala Bidang Kesiapsiagaan sebenarnya sudah
banyak desa yang minta dilatih evakuasi, terutama desa-desa
yang sudah pernah terkena longsor. Tahun 2016 sebelum longsor
bulan Juni, Maret, April dan Mei telah terjadi beberapa longsor yang
menutupi jalan hingga menyebabkan macet berjam-jam tetapi
tidak menimbulkan korban. Bulan Juni itulah yang menjadi puncak
longsor dan menimbulkan korban. Para relawan yang menjadi tulang
punggung BPBD Purworejo pun tidak luput dari pembinaan BPBD
Purworejo. Candra sebagai koordinator relawan SAR Purworejo
bercerita tentang peran BPBD dalam pembinaan relawan. Dimulai
tahun 2013, baru 3 bulan BPBD Purworejo terbentuk para relawan
sudah minta dilatih dalam latihan gabungan. Dengan dana
swadaya para relawan yang didukung BPBD dan seluruh unsur
yang terkait dapat melaksanakan latihan selama 3 hari 2 malam
dengan skenario yang bermacam-macam. Dari awal itulah relawan
Purworejo yang terdiri dari relawan SAR, relawan PMI, relawan
komunikasi dan lain-lain mulai diwadahi dalam komunitas relawan
Purworejo, dan dibina oleh BPBD. Setiap kali BNPB atau BPBD
mempunyai program pelatihan bagi relawan, mereka melibatkan
para relawan dari Komunitas Relawan Purworejo. Bahkan Relawan
PMI Purworejo menjadi pelatih bagi relawan PMI lain di wilayah
Provinsi Jawa Tengah.
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Dari hasil pembinaan BPBD terhadap para relawan ini terlihat
pada bencana longsor bulan Juni 2016 lalu. Para relawan dapat
terkoordinir dengan baik, kejadian bencana yang terjadi jam 8
malam, jam 1 malam para relawan dari daerah sekitar sudah mulai
berdatangan, tetapi terhalang banjir yang hampir mengepung
seluruh wilayah Purworejo. Pagi hari dengan dipimpin Dandim para
relawan sudah mulai melaksanakan evakuasi. Permasalahan mulai
muncul pada hari kedua dengan dengan banyaknya relawan yang
niat membantu tetapi tidak membawa alat dan belum mempunyai
kemampuan atau kompetensi. BPBD berlaku bijak dengan
mewadahi mereka dan memberikan penjelasan bahwa bukan
hanya evakuasi yang membutuhkan relawan, ada dapur umum,
logistik, staf di Posko dan lain-lain.
Di antara tantangan dan hambatan lain dalam upaya mitigasi
atau pengurangan risiko bencana lainnya adalah kesiapan dari
pemerintah daerah yang membutuhkan dana dan juga lokasi
relokasi yang sangat besar bila memang masyarakat di daerah
tersebut harus dipindahkan ke wilayah yang lebih aman, dengan
kurang lebih 500 ribu jiwa harus dievakuasi dan disiapkan bangunan
dan sarana tanah yang aman harus disiapkan oleh pemerintah
daerah, belum lagi tantangan dari para kepala desa yang akan
kehilangan warga dan wilayah kerja tentunya akan mengancam
dari posisi jabatan dalam struktur pemerintahan desa.
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Membangun Kembali Rumah Pascabencana
Bencana longsor telah berlalu. Kini saat berbenah diri menata
kehidupan menyongsong masa depan yang lebih baik. Masyarakat,
pemerintah, dan dunia usaha bahu membahu untuk mewujudkan,
antara lain dengan membangun kembali tempat tinggal yang hilang
terseret maupun tertimbun tanah longsor.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam kunjungannya
ke pengungsian di Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing meminta
masyarakat harus menyadari kondisi lingkungan yang rawan
bencana. Para korban harus siap apabila pemerintah merelokasi
mereka ke lokasi yang aman.
Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat
Data, Informasi dan Humas BNPB, Dr. Sutopo Purwo Nugroho, M.Si.,
APU kepada media massa bahwa pemerintah akan merelokasi
masyarakat terdampak longsor.
“Relokasi akan dibicarakan lebih lanjut dengan Bupati Purworejo.
Pemerintah pusat dan daerah akan membantu membangun rumah

Porak poranda diterjang longsor. Foto: BPBD Kabupaten Purworejo.
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yang hancur di lahan relokasi. Untuk lokasi akan kita bicarakan
dengan Bupati. Mereka yang akan mencari lahan untuk lokasinya,”
tutur Sutopo.
Pemenuhan kebutuhan korban longsor dan banjir akan terus
dilakukan, baik perbekalan, logistik, maupun kebutuhan dasar lain.
“Para korban yang selamat diungsikan di balai desa dan sekolah,
ada juga yang menumpang di tempat sanak keluarga mereka,” tutur
Sutopo. “Ahli waris korban longsor akan mendapatkan santunan
dari Kementerian Sosial dan Kepala Daerah.”

Rumah terdampak longsor Purworejo. Foto: BPBD Kabupaten Purworejo.

Pada 18 Juli 2016 Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Purworejo
telah melayangkan Nota Dinas kepada Bupati Purworejo mengenai
tindak lanjut penanganan bencana banjir dan longsor dengan
menginformasikan bahwa Status Tanggap Darurat Bencana selama
30 hari akan berakhir pada Senin, 19 Juli 2016. Oleh karena itu,
pemerintah daerah setempat perlu meneribitkan Surat Keputusan
Bupati tentang Masa Transisi Pemulihan selama 3 bulan yang
dimulai pada 19 Juli - 18 Oktober 2016.
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Prioritas penanganan korban longsor adalah relokasi 48 rumah
yang roboh. Pihak desa dan kecamatan memfasilitasi proses
relokasi. Dari hasil memfasilitasi proses relokasi tersebut, total
pengadaan tanah sebesar Rp 175 juta, sedangkan bangunan
rumah bagi korban terdampak bencana direncanakan bersumber
dari anggaran BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Perumahan
Rakyat dan bantuan swadana. Namun, selama proses relokasi
yang diperkirakan akan berlangsung 3 bulan, tiap keluarga akan
dipenuhi kebutuhan logistik maupun kebutuhan lain terkait
dengan kebutuhan selama tinggal di rumah sementara, baik
rumah keluarga ataupun kontrak.
Relokasi rumah terdampak bencana tanah longsor saat ini sudah
selesai dibangun 2 unit rumah dari 48 rumah yang akan dibangun
dan tersebar di daerah terdampak tanah longsor. Rumah tipe 36
plus tersebut dibangun dengan sistem beton pracetak atau knock
down yang dikerjakan oleh tukang dan calon pemilik rumah itu
sendiri sehingga calon penghuni mengetahui secara pasti kekuatan
konstruksi. Dikatakan plus karena rumah tersebut berukuran 36 m²,
tetapi belum termasuk kamar mandi karena masyarakat setempat
menginginkan kamar mandi tidak berada di dalam rumah, tetapi di
luar rumah namun tetap melekat dengan dinding belakang.

Pembangunan 2 unit rumah pracetak dari target 11 unit rumah di Desa Pacekelan.
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Jika membandingkan di beberapa daerah lain, ada suasana yang
berbeda di Purworejo dengan daerah lain. Tidak ada ketegangan,
ketidakpuasan, ataupun sampai unjuk perasaan. Semua berjalan
mengalir seperti air. Masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha
justru saling bersinergi membangun dan menata kembali kota
yang porak poranda dilanda bencana. Untuk membangun 48 unit
rumah relokasi hunian tetap, rencana bangunan pracetak dari Risha
Indocemen. Semen Tiga Roda membantu 2 unit, sedangkan 46 unit
lainnya diambil dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa
Tengah, Dana Siap Pakai, dan sebagian lagi dari Corporate Social
Responsibility (CSR) Purworejo Peduli yang terkumpul sebanyak
Rp 1 miliar dan 1.040 kantong semen.
Yang lebih menarik untuk dicermati adalah sebagian lokasi relokasi
tersebut berada di tanah milik sendiri, baik yang sudah tersedia
ataupun membeli sendiri, dan swadaya masyarakat. Bahkan, ada
tanah untuk relokasi tersebut disponsori oleh orang lain, meskipun
orang lain itu pun termasuk yang terdampak tanah longsor, dengan
rincian sebagai berikut:
Di Kecamatan Loano, Desa Karangrejo terdapat tanah seluas 600
m² milik Ermani yang dibeli dengan harga Rp 100.000.000,00 untuk
lahan relokasi. Di atas tanah yang berada di lokasi aman longsor,
dibangun sebanyak 4 unit rumah pracetak untuk korban terdampak
bencana longsor.
Di Kecamatan Purworejo dibangun rumah relokasi sebanyak 36
rumah di 3 desa, yaitu Desa Sidomulyo 14 rumah, Desa Donorati 11
rumah, dan Desa Pacekelan 11 rumah.
Di Desa Sidomulyo, dibangun 10 rumah untuk relokasi di atas tanah
milik pribadi dan kondisi tanah aman dan 4 rumah rencana relokasi
dengan tanah milik pribadi.
Di Desa Donorati dibangun 11 unit rumah relokasi dengan tanah
milik sendiri di lokasi lain sebanyak 8 unit rumah, sedangkan 3
unit rumah dengan membeli tanah. Saat ini telah tersedia tanah
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seluas 650 m² dengan harga Rp 20.000.000,00, sedangkan di Desa
Pacekelan akan dibangun 11 unit rumah relokasi dengan tanah
swadaya masyarakat.
Saat ini sudah selesai dibangun 2 unit rumah di Desa Pacekelan
yang tanah bersumber dari swadaya masyarakat.
Desa Jelok, Kecamatan Kaligesing, dibangun sebanyak 8 unit rumah
dengan ketersediaan tanah milik Winoto, luas 769 m² dengan harga
Rp 30.000.000,00 dan milik Sadeli seluas 490 m² dengan harga
Rp 25.000.000,00.

Peran Media Saat Bencana
“Wartawan memiliki andil yang sangat besar. Bahkan BNPB
sangat terbantu dengan informasi yang bersumber dari wartawan.
Keilmuan media sangat diperlukan dalam hal penanggulangan
bencana dan pengurangan risiko bencana,” kata Kepala BNPB,
Willem Rampangilei di saat memberikan sambutan pada kegiatan
Forum Wartawan yang bertajuk “Wartawan Siap Liput Bencana” di
Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Rabu (24/8/2016).
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Terjadinya bencana menimbulkan dampak yang sangat besar, yakni
sangat merugikan kehidupan sosial manusia, seperti kesehatan
akan terganggu, pendidikan akan terhambat, dan lain sebagainya.
Bencana juga mengganggu perekonomian nasional dan merusak
lingkungan.
“Derap langkah penanganan bencana dilalui dengan berliku dan
penuh dinamika di tengah tren bencana yang terus meningkat.
Permasalahan dan tantangan penanggulangan bencana kian
kompleks dan terus berkembang dari masa ke masa dan selalu
bergerak dinamis. Perlahan tapi pasti, penanggulangan bencana
Indonesia telah menuju ke arah yang lebih baik,” tambah Willem.
Banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Puworejo 18 Juni
lalu tak luput dari peran media massa dalam menyebarluaskan
informasi tersebut kepada masyarakat. Tidak hanya masyarakat
Purworejo dan sekitar, tetapi seluruh masyarakat Indonesia,
bahkan dunia dapat mengetahui dan menyaksikan secara langsung
liputan yang dilakukan oleh awak media, terutama media televisi.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB saat memberikan
keterangan pers.
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Dandim Purworejo menjawab pertanyaan media.

Dahaga informasi untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi
di Purworejo, siapa yang menjadi korban, di mana peristiwa, kapan
terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana penanganan,
dan lain-lain dapat dipenuhi oleh media massa.
Salah seorang reporter yang terlibat langsung dalam peliputan
dan penyebarluasan informasi bencana longsor di Kabupaten
Purworejo kepada masyarakat adalah Gunardi (49) wartawan
Kedaulatan Rakyat yang hadir di BPBD Kabupaten Purworejo
untuk menyampaikan peran media massa dan pengalaman dalam
meliput bencana longsor dalam masa tanggap darurat bencana.
Pertemuan yang dihadiri Kepala BPBD Kabupaten Purworejo
beserta jajarannya berjalan dalam suasana yang cukup santai,
ditemani kopi khas Purworejo dan jajanan pasar, Mas Gun, begitu
biasa dipanggil, mulai menuturkan.
“Salah satu fungsi media massa adalah memberikan berita aktual
kepada masyarakat secara akurat dan benar dan tidak membohongi
harus apa adanya. Saya kira, fungsi itu selama ini telah dijalankan
dengan baik. Apalagi dengan semakin majunya teknologi informasi,
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media massa dengan cepat dapat menyampaikan berita dari
belahan dunia manapun,” ujar Gunardi.
“Kejadian bencana tanah longsor di Purworejo, kami melihatnya
bukan hanya informasi berita yang kami kejar, tetapi bagaimana misi
kemanusiaan yang dibangun oleh pemerintah daerah, khususnya
BPBD selaku leading sector penanganan bencana bekerja keras
melindungi dan menyelamatkan masyarakat secara cepat dan
tepat. Tak kecuali berita-berita bencana tanah longsor yang terjadi
Sabtu, 18 juni 2016 di 5 dusun di Kabupaten Purworejo. Berkaitan
dengan ini, bahkan media seperti televisi yang dapat menyiarkan
berita secara langsung kepada semua masyarakat sehingga
masyarakat di tempat lain dapat menyaksikannya secara langsung
apa yang terjadi di daerah lain. Begitu media online berbasis web
saat ini dapat menyampaikan suatu berita hanya dalam beberapa
menit setelah kejadian sehingga masyarakat dengan cepat dapat
mengetahuinya,” tambah Gunardi.
Kepala Pelaksana BPBD Purworejo Boedi Hardjono pada
kesempatan tersebut memberi apresiasi yang tinggi terhadap peran
media yang meliput bencana longsor Purworejo.
“Saya kira peran media
massa, terutama dalam
menyampaikan
berita
bencana tanah longsor
patut mendapat apresiasi
yang luar biasa. Apalagi,
media massa saat ini
juga berperan dalam
penggalangan
dana
untuk membantu korban
bencana,” ujar Boedi
Hardjono.
“Bukan hanya itu, peran
media telah menggugah

Kepala BPBD Purworejo.
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munculnya sikap solidaritas yang tinggi ketika suatu kelompok
masyarakat sedang mengalami bencana dari kelompok masyarakat
yang lain tanpa memperhatikan latar belakang budaya dan agama.
Karena itu pula, berkaitan dengan berita alam ini media massa harus
menyampaikan benar-benar akurat sehingga bencana menyangkut
dengan psikologi masyarakat. Bila diberitakan tidak akurat dan
tepat, ditakutkan masyarakat ikut panik. Padahal, kejadian seperti
yang diberitakan itu tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya,”
tambah Boedi.
Boedi mengatakan bahwa mereka sebelumnya sangat intens
bekerja sama dengan media massa sebelum terjadinya bencana.
Komunikasi dan koordinasi sering mereka bangun di sela-sela
tugas. Mereka berkumpul dan saling memberikan informasi tentang
kondisi Purworejo dalam penanganan bencana. Mereka melakukan
hal tersebut dalam upaya kebersamaan dan saling mendukung.
Selanjutnya, Gunardi pun menambahkan “Saya kira, bagaimana
pun suasananya, profesional kerja harus dikedepankan. Masyarakat
sekarang adalah masyarakat yang sangat terbuka dengan segala
akses informasi yang ada. Bahkan, berita sudah menjadi kebutuhan
utama bagi mereka setiap hari. Banyak orang yang belum merasa
fresh bila belum mengetahui berita apa yang terjadi hari ini. Berita
yang akurat dan tepat,
semestinya harus menjadi
prioritas dibandingkan
dengan berlomba-lomba
menyampaikan
berita
tetapi tidak akurat dan
tidak tepat.”

Gunardi (49) wartawan KR.
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Gunardi berbagi cerita
bahwa ketika terjadi
bencana, apalagi seperti
bencana tanah longsor
atau
gempa
bumi,
banyak masyarakat yang

tidak mau lepas dengan berbagai media yang dapat memberi kabar
kepadanya. Bahkan hampir setiap saat, selalu mau meng-update
berita-berita terbaru.
Menurut Gunardi, bahkan ada juga masyarakat yang tidak
mau beranjak dari depan TV, berharap agar ada informasi baru
bagaimana situasi yang sebenarnya di tempat kejadian. Bagi
para pengungsi akibat bencana, berita juga menjadi kebutuhan
bagi mereka. Secara psikologi, bila telah mengetahui berita yang
sesungguhnya dapat membawa ketenteraman. Apalagi bila melihat
berita di media itu menyangkut dengan keadaan di tempatnya
sendiri sehingga mereka tidak perlu bertanya-tanya bagaimana
situasi terbaru yang terjadi. Bahkan, dengan itu dapat member
motivasi untuk bangkit. Apalagi bila melihat masyarakat di tempat
lain yang bersimpati terhadap penderitaan mereka sehingga
para korban bencana merasa tidak sendirian. Motivasi seperti ini
dapat mempercepat tumbuh kembali semangat hidup mereka.
Tidak larut dalam kesedihan, mungkin karena kehilangan sanak
keluarga. Saat ini peran media ketika bencana terjadi, bukan hanya
sebagai pembawa berita saja. Namun, sudah lebih dari itu melalui
penggalangan dana yang dilakukan.
“Selain itu, juga terbukti dapat mengembalikan jiwa-jiwa yang
terluka. Dan tidak kalah penting juga adalah meningkatkan
solidaritas bangsa,“ pungkas Gunardi mengakhiri pembicaraan.
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Bab 6
Penutup

Banyak masyarakat yang masih hidup
dengan ancaman tanah longsor dan
harapan kita bersama bahwa mereka
dapat hidup harmoni dengan risiko
dan tangguh menghadapi ancaman
bahaya. Di sisi lain, lingkungan yang
perlu dilestarikan supaya ekosistem tetap
seimbang antara alam dan manusia.
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P

eristiwa bencana tanah longsor yang terjadi di Purworejo
bukan sekedar cerita demi cerita yang dilupakan begitu
saja. Namun apa yang terjadi merupakan tanggung jawab
bersama. Banyak masyarakat yang masih hidup dengan ancaman
tanah longsor dan harapan kita bersama bahwa mereka dapat
hidup harmoni dengan risiko dan tangguh menghadapi ancaman
bahaya.
Di sisi lain, lingkungan yang perlu dilestarikan supaya ekosistem
tetap seimbang antara alam dan manusia. Begitu banyak dampak
yang ditimbulkan jika kita tidak memperhatikan keseimbangan
alam yang digunakan sebagai tempat kehidupan. Dampak negatif
yang dapat muncul sewaktu-waktu berupa bencana susulan, baik
tanah longsor, banjir bandang, pohon tumbang, kekeringan dan
lainnya, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Pembelajaran yang baik untuk masyarakat pascabencana adalah
lebih waspada dan memiliki jiwa sosial kemanusiaan yang tinggi,
saling bantu dalam bangkit kembali membangun kehidupan
mereka.
Pembelajaran bencana tanah longsor di Purworejo setidaknya
menjadi sedikit dari banyaknya hikmah yang dialami oleh
masyarakat Purworejo juga pemerintah untuk lebih semangat
kembali dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu,
pembaca juga dapat belajar sebagai pengetahuan dalam upaya
ketangguhan, kewaspadaan, kesiapsiagaan maupun penanganan
bencana di daerah.
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Derap langkah penanganan bencana dilalui dengan berliku dan
penuh dinamika di tengah tren bencana yang terus meningkat.
Permasalahan dan tantangan penanggulangan bencana kian
kompleks dan terus berkembang dari masa ke masa dan selalu
bergerak dinamis. Perlahan tapi pasti, penanggulangan bencana
Indonesia telah menuju ke arah yang lebih baik.
Willem Rampangilei
Kepala BNPB

Bukit yang hijau dengan rindang pepohonannya tidak menjamin
aman dari tanah longsor bahkan bisa mempercepat longsor bila
tanaman di atasnya tidak cukup menahan tanah yang lapuk.
Dr. Eng. Wahyu Wilopo, ST., M.Sc.
Ahli Geologi Universitas Gajah Mada

DI BALIK PERISTIWA TANAH LONGSOR
BUKIT MENOREH PURWOREJO
Peristiwa bencana tanah longsor di Purworejo ini
menjadi pembelajaran yang memberikan banyak
hikmah khususnya bagi masyarakat maupun
pemerintah setempat untuk terus lebih mengutamakan
pengurangan risiko bencana dan umumnya bagi
pembaca sebagai referensi pengalaman dalam upaya
penanganan bencana di daerah.
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