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INTISARI 

Berbagai ancaman bencana alam yang tidak dapat direncanakan oleh 

karena itu sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah rawan 

bencana alam sudah sewajarnya mempersiapkan diri dalam menghadapi musibah 

bencana alam, upaya melindungi diri dari ancaman bencana alam, meminimalisir 

jumlah korban dan mengatasi kerugian material serta infrastruktur. Longsoran 

adalah salah satu jenis gerakan massa tanah dan batuan, ataupun pencampuran 

keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah 

atau bebatuan penyusun lereng tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk 

membandingkan 4 (empat) peraturan yang sudah ada dengan cara pendekatan 

terhadap bencana tanah longsor untuk pemeriksaan bangunan sekolah dasar. 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu hasil assignment bangunan 

menurut peraturan FEMA 154, Paduan Pemeriksaan dari Teddy Boen yang 

berjudul “Kajian Cara Cepat Keamanan Bangunan Tembokan Sederhana Satu 

atau Dua Lantai yang Rusak akibat Gempa & Kajian Risiko Komponen Non-

Struktur (Komponen Operasional & Fungsional)”, Paduan Pemeriksaan dari 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Paduan Pemeriksaan 

dari Pekerjaan Umum. Dari hasil evaluasi bangunan sekolah menurut Panduan 

Pemeriksaan dari Teddy Boen yang berjudul “Kajian Cara Cepat Keamanan 

Bangunan Tembokan Sederhana Satu atau Dua Lantai yang Rusak akibat Gempa 

& Kajian Risiko Komponen Non-Struktur (Komponen Operasional & 

Fungsional)”, Panduan Pemeriksaan dari Pekerjaan Umum dan Pemeriksaan 

dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) rata-rata keandalan 

bangunan sekolah menunjukkan kelayakan karena sekolah sudah menerapkan 

kewaspadaan yang tinggi mengenai bencana tanah longsor namun belum ada 

penerapan pembelajaran mitigasi kebencanaan dalam kurikulum sekolah, 

sedangkan hasil evaluasi bangunan sekolah menurut FEMA 154 ada beberapa 

bangunan sekolah dikategorikan “tidak layak” karena umur bangunan yang 

sudah tidak muda lagi. 
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