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“Dan sungguh akan kami berikan cobaan 

kepadamu, dengan sedikit ketakutan, 
kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan 
buah-buahan. Dan berikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang sabar, 
(yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa 
musibah, mereka mengucapkan: "Inna 

lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun".  
QS. Al-Baqarah (2): 155-156 

 
 

“Telah nampak kerusakan di darat dan di
laut disebabkan Karena perbuatan tangan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali 

(ke jalan yang benar)”. 
QS. Ar Ruum (30): 41 
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S a m b u t a n 
Dekan Fakultas Teknik UMY 

 

Buku saku ini sangat perlu dimiliki oleh masyarakat Indonesia, 
terutama mereka yang tinggal di daerah rawan bencana. Saya sangat 
mengapresiasi diterbitkannya buku ini sebagai sebuah terobosan yang 
sangat bagus, karena buku ini ikut berperan dalam meningkatkan 
ketangguhan atau kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 
bencana. Seperti sudah kita ketahui bersama, pemerintah menegaskan 
bahwa penanggulangan bencana hendaknya lebih menitikberatkan 
pada kegiatan pra bencana seperti mitigasi daripada kegiatan pasca 
bencana seperti emergency response, rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Buku ini juga merupakan salah satu sumbangan dalam pengurangan 
risiko bencana, karena masyarakat yang tangguh akan siap 
menghadapi bencana dengan kesiapsiagaan jasmani dan rohani. 

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan 
seluruh pendukung, dengan harapan buku ini dapat dijadikan sebagai 
salah satu referensi oleh semua pihak dalam upaya penanggulangan 
bencana di Indonesia. 

Semoga upaya kita dalam menyelamatkan manusia dari ancaman 
bencana memberikan hasil yang optimal dan diridhoi oleh Allah SWT. 

 

 

     Yogyakarta, Februari 2019 
     Jazaul Ikhsan, ST., MT., Ph.D. 
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K a t a   P e n g a n t a r 

 
 

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, karena atas segala 
Rahmat dan Hidayat-Nya, buku saku ini dapat diselesaikan dengan 
baik. Buku saku ini merupakan kelengkapan dalam kegiatan 
pengabdian kepada masyarakat oleh tim dosen dari Prodi Teknik Sipil 
FT UMY. Kelebihan buku saku ini dibandingkan buku saku kebencanaan 
lainnya adalah pada keluasan dimensinya yang tidak hanya pada 
dimensi lahiriah, tapi dilengkapi dengan bekal pada dimensi batiniah. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk 
kepedulian institusi UMY khususnya para dosen, untuk dapat berperan 
aktif dalam usaha pengurangan risiko bencana di beberapa tempat, 
terutama pada daerah rawan bencana. Pengurangan risiko bencana 
menjadi keharusan, dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia 
berada pada daerah rawan bencana alam, seperti gempabumi, erupsi 
gunung berapi, banjir, tanah longsor, angin putting beliung, tsunami 
dll. Dengan adanya kegiatan pengurangan risiko, diharapkan 
masyarakat memiliki kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi 
kemungkinan terpaan bencana, sehingga jumlah korban serta kerugian 
material dan spiritual dapat ditekan seminimal mungkin. 

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua fihak yang 
telah berperan dalam suksesnya kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat dan tersusunnya buku ini. Semoga buku saku ini dapat 
bermanfaat bagi masyarakat pada masa sekarang dan yang akan 
datang. 

Tim Penyusun.  
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B A B  I 
P E N D A H U L U A N 

 
Kesiapsiagaan (preparedness) merupakan serangkaian kegiatan yang 
dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian 
serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Beberapa 
kesiapsiagaan yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam menghadapi 
bencana adalah: 

1. Memahami hakekat bencana 
2. Memiliki bekal ruhani menghadapi bencana 
3. Memahami bahaya di sekitarnya 
4. Memahami sistem peringatan dini (early warning systems) 
5. Memahami jalur evakuasi dan titik kumpul 
6. Memiliki ketrampilan untuk menyelamatkan diri 
7. Melakukan pengurangan dampak dengan mitigasi 

Apabila masyarakat sudah memiliki kesiapsiagaan, maka jumlah korban 
dan kerugian yang diakibatkan adanya bencana dapat ditekan 
seminimal mungkin. Dengan demikian, kejadian suatu fenomena alam 
tidak akan selalu menjadi bencana, karena masyarakat sudah siaga dan 
dapat hidup berdampingan dengan bencana (living harmony with 
disaster). Beberapa upaya berikut ini dapat dilakukan untuk 
mewujudkan kesiapsiagaan masyarakat.  

Pertama, masyarakat hendaknya memiliki sebuah rencana darurat 
keluarga yang berisi:  

- analisis ancaman di sekitarnya,  
- identifikasi titik kumpul,  
- nomor kontak penting,  
- rute evakuasi,  
- cara mematikan air, gas dan listrik,  
- identifikasi titik aman dalam bangunan (rumah),  
- identifikasi anggota keluarga yang rentan (anak-anak, lanjut 

usia, ibu hamil, disabilitas). 
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Kedua, setiap keluarga hendaknya menyimpan benda-benda yang akan 
dibutuhkan saat bencana, seperti:  

- makanan dan air minum untuk 3 – 10 hari 
- obat-obatan pribadi dan P3K (Pertolongan Pertama Pada 

Kecelakaan) 
- lampu senter beserta baterei (fully charger) 
- radio beserta baterei (fully charger) 
- sejumlah uang dan dokumen penting (akte, sertifikat, ijazah, 

asuransi dll) 
- pakaian, jaket dan sepatu 
- peralatan penting, seperti: peluit, sarung tangan, masker, topi, 

pisau, selotip, pelindung kepala, tissue dan perlengkapan 
mandi 

Ketiga, masyarakat hendaknya selalu menyimak informasi dari 
berbagai media, seperti radio, TV, media online maupun sumber resmi 
lainnya, terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana. 

Dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, perlu dilakukan 
berbagai kegiatan yang dapat diselenggarakan dengan bentuk 
pemaparan dan diskusi tentang ketangguhan bencana, lokakarya untuk 
mengenali lebih baik desanya sendiri, mengembangkan kajian risiko, 
menyusun rencana-rencana tindakan mengurangi risiko bencana, 
sosialisasi, musyawarah, kunjungan/verifikasi di lapangan, 
pembangunan mitigasi bencana, dan latihan peningkatan 
keterampilan-keterampilan teknis tertentu.  
 
Dalam buku ini diberikan bekal-bekal ruhani dan jasmani yang penting 
dimiliki oleh masyarakat agar masyarakat mengerti apa yang harus 
dilakukan sebelum, ketika dan sesudah terjadi bencana. Dengan 
terwujudnya kesiapsiagaan masyarakat, diharapkan jumlah korban dan 
kerugian yang diakibatkan adanya bencana dapat ditekan seminimal 
mungkin. 
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B A B  II 
H A K I K A T   M U S I B A H 

 

Musibah tak henti-hentinya menerpa negeri kita, ia kadang datang 
dengan tiba-tiba dan kadang dengan tanda-tandanya. Kadang 
datangnya bisa diprediksi namun kadang datang tanpa permisi. Kita 
meyakini bahwa musibah itu datang dari Allah SWT atau terjadi atas 
kehendakNya. Namun mengapa ia sering menghampiri negeri kita? 
Apa maksud dan tujuan Allah SWT menurunkan musibah ke dunia? 
Lalu hikmah apa di balik sebuah musibah? Tentu ada rahasia hikmah 
yang terkandung di dalamnya. Untuk itu kita wajib mengetahuinya agar 
tidak salah kaprah dalam memandang suatu musibah. Berikut 
beberapa penjelasan tentang hakikat musibah. 

A. Dua Macam Musibah  

1.  Musibah yang datang dari Allah SWT sebagai taqdir yang harus 
diterima oleh manusia.  

Jenis musibah ini manusia hanya bisa menerima taqdirnya. Maka 
sikap terbaik dalam menghadapi musibah jenis ini adalah dengan 
sabar lalu mengambil hikmah atau pelajaran atas musibah yang 
menimpanya, serta terus berupaya untuk selalu mendekatkan diri 
kepadaNya.  

“Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan 
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-
buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 
sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 
mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". (QS. Al-
Baqarah:155-156) 

Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raaji’uun artinya: “Sesungguhnya 
kami adalah milik Allah dan kepada-Nya-lah kami kembali”. Kalimat 
Ini dinamakan kalimat istirjaa’ (pernyataan kembali kepada Allah), 
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dianjurkan dilafadzkan/diucapkan ketika ditimpa marabahaya, baik 
besar maupun kecil. 

2.  Musibah sebagai akibat dari perbuatan manusia. 

Musibah jenis kedua ini terjadi akibat perbuatan manusia yang 
berlebih-lebihan dalam suatu hal, seperti penebangan hutan 
hingga mengakibatkan banjir, longsor dan kerusakan ekosistem. 
Demikian juga aktivitas penambangan dan pembangunan yang 
tanpa perencananaan komprehensif sehingga berakibat pada 
kerusakan lingkungan hidup dalam jangka pendek maupun 
panjang.  

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 
kembali (ke jalan yang benar)”. (QS. Ar-Ruum: 41) 

 

B. Hikmah di Balik Musibah 

Tak ada seorang manusiapun yang senang menerima musibah dan 
manusia selalu berupaya mencegah atau menghindarinya. Namun yang 
namanya musibah tetaplah musibah, ia kadang datang tanpa undangan 
dan persiapan lalu menerpa siapa saja tanpa memandang. Oleh 
karenanya justru yang paling penting dipersiapkan dan paling utama 
untuk menghadapinya adalah kekuatan mental atau spiritual. Sebab 
kekuatan mental dan spiritual akan membentuk cara pandang 
terhadap suatu musibah menjadi lebih baik dan benar untuk kemudian 
melahirkan sikap dan karakter yang baik dan tangguh. Dengan 
demikian diharapkan manusia yang memiliki karakter yang tangguh 
tersebut akan mampu bertahan hidup yang lebih baik dalam terpaan 
musibah (living harmony with disaster).  

Berikut beberapa cara pandang posistif suatu musibah menurut Islam:  

 

 



5 
 

1.   Ada surga di balik musibah 

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: “Rasulullah saw bersabda, 
“Syuhada’ (Orang-orang yang mati syahid) itu ada lima macam: 
Orang yang mati karena wabah, karena sakit perut, mati 
tenggelam, mati tertimpa reruntuhan bangunan, dan mati dalam 
perang di jalan Allah.” (HR Bukhari dan Muslim) 

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: “Rasulullah saw betanya, 
“Siapakah yang kalian anggap mati syahid di kalangan kalian?” 
Para sahabat menyahut: ‘Wahai Rasulullah, orang-orang yang 
mati terbunuh dalam peperangan sabilillah itulah orang yang mati 
syahid”. Beliau bersabda: “Kalau begitu hanya sedikit orang-orang 
yang mati syahid dari kalangan ummatku.” Para sahabat bertanya: 
“Lalu siapakah wahai Rasulullah?” Beliau bersabda: “Orang yang 
terbunuh dalam sabilillah adalah syahid, orang yang mati karena 
wabah penyakit adalah syahid, orang yang mati karena sakit perut 
adalah syahid dan orang yang mati tenggelam pun adalah syahid.” 
(HR Muslim) 

Dari hadits yang saling menjelaskan tersebut dapatlah kita ambil 
kesimpulan bahwa di antara yang termasuk mati syahid adalah 
mereka yang tenggelam, tertimpa reruntuhan dan sebagainya, 
tanpa menyebut perorangan secara khusus.  

Sementara bagi yang selamat dan yang menjadi korban pada 
badannya atau hartanya, mereka mendapatkan pahala kesabaran 
menanggung musibah. Ibadah mereka dalam keadaan yang 
teramat sulit itu mendapat pahala yang berlipat pula. Allah SWT 
membalas orang-orang yang tertimpa musibah seperti terdapat 
pada Hadits Qudsi berikut: 

“Ketika salah seorang anak bani Adam meninggal, Allah SWT. 
berfirman kepada malaikat-Nya, “Apakah kalian telah ambil nyawa 
anak hamba-Ku itu?” Mereka menjawab, “Ya”. Lalu Allah 
berfirman lagi, “Apakah kalian sudah ambil nyawa buah hatinya?” 
Mereka menjawab, “Ya”. Lantas Allah berfirman lagi, “Apa yang 
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telah diucapkan hamba-Ku?” Mereka menjawab, “Inna lillahi wa 
inna ilaihi raji’un”. Kemudian Allah berfirman lagi, “Bangunkanlah 
bagi hamba-Ku sebuah gedung di dalam surga dan berilah nama 
gedung itu, “Baitul Hamdi”. (HR Tirmidzi yang bersumber dari Abu 
Musa r.a. begitu pula diriwayatkan oleh Ibnu Hibba, Ahmad, 
Baihaqi, Thayalisi dan Thabrani). 

Demikianlah Allah SWT menawarkan surga di balik musibah. Baik 
yang selamat maupun bagi yang meninggal. Bagi yang meninggal, 
maka dia telah dibebaskan oleh Allah atas penderitaan yang 
berkepanjangan serta mengakhirinya dengan akhir yang baik. 
Kematian mereka tercatat dalam sejarah dunia dan mendapat 
sambutan masyarakat luas, dunia internasional. Bagi orang-orang 
yang mengharap rahmat Allah SWT, kematian mereka menjadi 
pintu gerbang menuju surga-Nya. 

“Hadiah orang mu’min adalah kematian.” (HR Abu Dunya, 
Thabrani dan Al Hakim secara mursal dengan sanad hasan) 

“Kematian adalah kafarat bagi setiap muslim.” (HR Abu Nu’aim 
dan Al Baihaqi) 

Oleh karena itu seorang muslim hendaknya berprasangka baik 
dengan Tuhannya, sebab surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang 
manusia rata-rata membencinya (termasuk musibah), sedangkan 
kehidupan dunia hanya sementara.  

2.  Ada nasihat kematian 

Musibah yang membawa kematian adalah nasihat, ada pesan bagi 
manusia agar beramal shalih sehingga kelak kematiannya dapat 
mengantarkan pertemuan dengan Tuhannya. Bagaimana kita bisa 
berpaling dari kematian, padahal ia amat dekat dengan kita dengan 
tak pandang usia dan tempat, ia lebih dekat dari tali sendal kita.  

“Telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan 
mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling 
(daripadanya).”(QS. Al-Anbiya’: 1) 



7 
 

“Manfaatkanlah lima hal sebelum lima hal: Masa mudamu 
sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa 
kecukupanmu sebelum masa kemiskinanmu, masa luangmu 
sebelum sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa 
kematianmu.” (HR Abu Dunya dengan sanad hasan) 

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, 
maka mereka di dalam taman (surga) bergembira.” (Ar Ruum: 15) 

Semestinya pula musibah tidaklah membawa kita larut dalam 
kesedihan namun justru menjadi nasihat untuk memperbaiki amal 
agar kematiannya kelak berbalas surga. Sekaranglah saatnya 
mengikis habis sifat takabur dan menggantinya dengan tawadlu’. 
Sekarang pula saatnya mengganti gila dunia dengan ambisi 
kehidupan akhirat. Sehingga dengan demikian musibah semakin 
mencerdaskan kita, yaitu kecerdasan spiritual juga kecerdasan 
emosional.  

“Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan 
jiwanya dan beramal untuk hari setelah kematian” (HR Tirmidzi) 

3.  Muhasabah dalam musibah  

Musibah juga merupakan jalan untuk muhasabah (mawas diri) atau 
refleksi bagi manusia atas semua amal perbuatan yang pernah 
dilakukannya. Aktivitas sehari-hari yang menjadi rutinitas 
kadangkala membuat kita lalai dari tujuan hidup ini. Kesibukan 
yang menyita waktu untuk dzikir, tafakkur dan tadabbur, gemerlap 
dunia yang membuat lupa akhirat, penyaluran potensi yang 
melalaikan kehidupan alam kubur, membuat kita terjangkit 
penyakit wahn (cinta dunia dan takut mati). 

Akibatnya do’a-do’a yang dimunajatkan hanyalah agar kehidupan 
dunianya tercukupi, keinginannya terwujud atau agar 
kesenangannya langgeng tak ada gangguan. Ibadahnya pun 
diseleksi, dipilih-pilih mana yang paling ringan dan enak. Maka 
berubahlah paradigma (pandangan)-nya terhadap ajaran Islam, 
berubah pula akhlaq terhadap Allah swt. Dan akhirnya ia 
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memandang kemuliaan manusia dari segi materi, serta 
memandang ibadah dari segi manfaat pribadi.  

“Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-
Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah 
memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu 
membatasi rezkinya maka dia berkata: "Tuhanku menghinakanku". 
(QS. Al Fajr: 15-16) 

“Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdo`a kepada Kami 
dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri, tetapi setelah Kami 
hilangkan bahaya itu daripadanya, dia (kembali) melalui (jalannya 
yang sesat), seolah-olah dia tidak pernah berdo`a kepada Kami 
untuk (menghilangkan) bahaya yang telah menimpanya. Begitulah 
orang-orang yang melampaui batas itu memandang baik apa yang 
selalu mereka kerjakan.“ (QS. Yunus: 12) 

“Katakanlah: "Siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari 
bencana di darat dan di laut, yang kamu berdo`a kepada-Nya 
dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut (dengan 
mengatakan): "Sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari 
(bencana) ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. 
Katakanlah: "Allah menyelamatkan kamu daripada bencana itu 
dan dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali 
mempersekutukan-Nya.” (QS. Al-An’am: 63-64) 

Banyak ayat-ayatNya mengingatkan kita tentang hakikat hidup ini, 
dan memperingatkan agar tidak termasuk golongan yang enggan 
bersyukur dan mudah melupakan Allah swt di kala mendapat 
kenikmatan. Semestinya kita selalu memohon petunjukNya di 
setiap keadaan, jangan sampai tatkala musibah datang baru 
mengingat Allah swt. dan memohon keselamatan, namun ketika 
dihilangkan musibah itu kita kembali lalai. Musibah-musibah itu 
mestilah menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita umat Islam 
agar terhindar dari kelalaian dan ketertipuan.  
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4.    Ada momentum ukhuwah 

Biasanya usai terjadi musibah besar manusia kembali bersatu, 
berlomba-lomba menolong meringankan beban saudaranya yang 
tertimpa bencana. Tampaknya inilah momentum (kejadian) 
penting untuk rekonsiliasi non formal secara alamiyah. Dengan ini 
pula sekat-sekat kesukuan dan kedengkian sirna berganti dengan 
persaudaraan sesama hamba Allah swt. Akhirnya kita menemukan 
kembali semangat ukhuwah islamiyah yang merupakah ciri utama 
seorang mukmin.  

“Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara 
(berukhuwah).” (QS. Al-Hujurat: 10) 

 Ikatan ukhuwah islamiyah akan jauh lebih kuat ikatannya daripada 
ikatan etnis. Karena ukhuwah islamiyah adalah ikatan karena Islam 
dari mana pun asalnya. Ukhuwah Islamiyah akan menghapus 
‘ashobiyah (fanatisme kesukuan) yang merupakan ciri khas budaya 
jahiliyah. 

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13) 

Dalam terpaan musibah hendaknya ukhuwah semakin menguat 
dengan saling mengenal, menggalang solidaritas dan aksi 
menolong sesama. Di sanalah kita mewujudkan ukhuwah dengan 
segera bereaksi untuk membantu apa saja yang kita mampu untuk 
meringankan beban penderitaan mereka, bahkan walaupun hanya 
sebatas do’a. Maka bagi yang tidak tertimpa musibah, hal ini 
menjadi lahan pahala yang tidak patut disia-siakan. 

Dari Abu Darda ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Do’a 
seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan itu terkabul. Pada 
kepalanya ada seorang malaikat yang diutus. Setiap kali ia 
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mendo’akan kebaikan bagi saudaranya, malaikat yang ditugaskan 
itu berkata, “Aamin, dan semoga engkau mendapatkan yang 
serupa.” (HR Muslim) 

Dari Ibnu Abbas ra. “Tiada seorang Muslim pun yang memberikan 
baju kepada saudaranya sesama Muslim, kecuali Allah pasti 
melindunginya selama ada padanya kain tersebut meski tinggal 
sesobek.” (HR Tirmidzi) 

Perhatikan bagaimana kemuliaan hati seorang sahabat yang ingin 
membantu saudaranya sebagaimana yang dikutip oleh Abul 
Ghana’im An Nirsi dalam kitabnya “Qadha’ Al-Hawaij” 
meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Umar ra. bahwa ia 
pernah berkata, “Sekiranya aku bisa membantu saudaraku mukmin 
untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih aku sukai dari pada 
puasa sebulan ditambah i’tikaf di Masjidul Haram.” 

Demikianlah ukhuwah yang semestinya kita tegakkan, karena 
merupakan ibadah yang diamalkan kapan saja di mana saja dan tak 
terikat dengan adanya musibah atau pun tidak. 

5.    Ada pesan kewaspadaan 

Allah swt berfirman: “Dan peliharalah dirimu daripada siksaan 
yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara 
kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (Al 
Anfal: 25) 

Jelas dalam ayat tersebut diawali dengan “Wat taquu” yang berarti 
”hati-hatilah”, “jagalah”, “peliharalah”, “takutlah”, yang semua 
kata tersebut bermakna “bertaqwalah”. Hal ini merupakan 
warning (peringatan) dari Allah swt sebelum ada kejadian. Dengan 
demikian kaum muslimin hendaknya berhati-hati dengan cara 
senantiasa membersamai para ulama dan da’i atau orang-orang 
beriman. Jangan sekali-kali menjauhi mereka, agar dapat 
mengetahui peringatan-peringatan dari Allah swt dan mengetahui 
gejala-gejala kerusakan yang akan mendatangkan musibah. 
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Pada zaman terdahulu terdapat pelajaran berharga tentang 
kewaspadaan ini. Umat-umat terdahulu tertimpa musibah besar 
lantaran mendustakan para penyeru kebenaran, yaitu para Nabi. 
Sebagaimana umat Nabi Nuh yang hanyut oleh air bah yang luar 
biasa besarnya. 

 “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; 
karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah 
bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).” 
(QS. Ali Imran ayat: 137) 

“Kaum Tsamud dan 'Aad telah mendustakan hari kiamat. Adapun 
kaum Tsamud maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian 
yang luar biasa, Adapun kaum 'Aad maka mereka telah 
dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang, 
yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh 
malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum 
'Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka 
tunggul-tunggul pohon korma yang telah kosong (lapuk). Maka 
kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka. 
Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya dan 
(penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan 
yang besar. Maka (masing-masing) mereka mendurhakai rasul 
Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang 
sangat keras. Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke 
gunung) Kami bawa (nenek moyang), kamu ke dalam bahtera, 
agar kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar 
diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.” (QS. Al Haaqah: 
4-12) 

Demikian itulah suatu musibah yang datang kepada manusia bisa 
merupakan ujian jika Allah swt berhendak menguji keimanan atau 
kesabaran hamba-Nya. Berupa peringatan jika Allah swt 
berkehendak memberi tarbiyah (pelajaran) terhadap hamba-Nya, 
agar hamba-Nya bertaubat dan segera kembali kepada-Nya dan 
menghapus kesalahannya. Atau mungkin merupakan siksa (azab) 
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dunia, agar dosa-dosa dan kezaliman manusia berganti dengan 
keshalihan.  

Oleh karena itu kita hendaknya senantiasa waspada dengan 
memelihara diri dengan ketaqwaan kepada-Nya, agar mampu 
mengetahui rambu-rambu dan sinyal-sinyal suatu peristiwa. 
Kewaspadaan di sini adalah dilihat dari aspek agama (diniyah) 
bukan aspek ilmiah atau saintifik. Memang musibah bisa 
digolongkan dalam dua kategori: wilayah agama (diniyah) dan 
wilayah ilmiah. Musibah dalam kategori wilayah agama biasanya 
terjadi akibat dari aqidah, ibadah, muamalah serta moral atau 
akhlaq manusia yang menyimpang dari petunjuk, kemudian Dia 
menurunkan peringatan berupa musibah.  

6.   Hikmah ilmiah (ilmu pengetahuan) 

Selanjutnya terdapat musibah dalam kategori wilayah ilmiah atau 
musibah yang bisa dimitigasi secara ilmiah. Berbagai musibah atau 
bencana alam yang sering menerpa negeri kita seperti banjir, 
kekeringan, ancaman gunung berapi, badai, terutama gempa-
gempa tektonik seolah menyampaikan pesan kepada kita agar 
mengerti kondisi tanah airnya sendiri. Agar mampu mendeteksi 
dini atau mengerti potensi-potensi bahaya di teritorial, wilayah 
atau lingkungan sekitar selanjutnya berupaya menanggulanginya.  

Bumi ini memang rentan dari segala ancaman dari manapun. 
Musibah bisa datang dari perut bumi, dari permukaan bumi, dari 
langit, juga ancaman yang datang dari luar angkasa nun jauh di 
sana yang akan membahayakan bumi. Bahkan ancaman itu bisa 
datang dari manusia itu sendiri.  Semakin kita menadalami sains 
dan ilmu pengetahuan maka akan semakin menyadari betapa 
lemahnya kita umat manusia. Tak ada jaminan keselamatan kecuali 
datang dari Yang Maha Mencipta alam semesta. 

“Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari 
kedatangan siksaan Kami kepada mereka di malam hari di waktu 
mereka sedang tidur?” (Al A’raaf: 97)  
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B A B  III 
B E K A L   K E S I A P S I A G A A N   R U H A N I 

 

Allah swt berfirman: “Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang 
tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. 
Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” (Al Qur’an surat 
Al Anfal ayat: 25) 

Dalam ayat tersebut Allah swt memerintahkah manusia agar 
mewaspadai suatu fitnah yang berarti cobaan, ujian atau juga 
bermakna musibah yang bisa menimpa manusia di suatu wilayah tanpa 
pandang bulu apakah orang shalih atau bukan. Fitnah atau musibah 
tersebut bersifat umum, bisa berupa bencana sosial atau bisa juga 
bencana alam. Pesan ayat tersebut adalah kesiapsiagaan dalam 
menghadapi atau menanggulanginya.    

Bencana sosial bisa dimitigasi secara agama atau diniyah, sedangkan 
bencana alam dimitigasi secara ilmiah.  

Sebelum terjadi bencana: 

Melakukan pencegahan 

Agama Islam sudah memberikan petunjuk dalam pencegahan 
suatu aktivitas agar tidak berlanjut masuk ke dalam bencana atau 
musibah. Pangkal dari musibah itu biasanya berawal dari tidak ada 
atau kurangnya langkah-langkah prevetif. Aktivitas yang diprediksi 
bakal menimbulkan bahaya hendaknya mendapatkan peringatan 
dini (early warning).  

Dalam sebuah hadits disebutkan: Dari Abû Sa’îd Sa’d bin Mâlik bin 
Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh 
membahayakan orang lain.” (HR Imam Malik, Daraquthni, Baihaqi, 
Hakim) 



14 
 

Dalam riwayat al-Hâkim dan al-Baihaqi tersebut ada tambahan, 
“Barangsiapa membahayakan orang lain, maka Allâh akan 
membalas bahaya kepadanya dan barangsiapa menyusahkan atau 
menyulitkan orang lain, maka Allâh akan menyulitkannya.” 

Menghentikan aktivitas yang merusak 

Islam juga melarang aktivitas yang mengabaikan kemaslahatan 
atau keseimbangan lingkungan yang termasuk dalam kategori 
perbuatan merusak, jika hal ini dibiarkan akan mengakibatkan 
bencana.  

“Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka 
berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu. Karena itu Tuhanmu 
menimpakan kepada mereka cemeti azab. Sesungguhnya Tuhanmu 
benar-benar mengawasi. (QS. Al-Fajr: 11- 14) 

“Barangsiapa memotong pohon sidrah niscaya Allah swt akan 
menenggelamkan kepalanya di neraka”. (HR Abu Daud, Baihaqi) 

Mensyukuri nikmat alam 

Allah swt berfirman: “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda 
(kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah 
kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka 
dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) 
Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah 
negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha 
Pengampun.   Tetapi mereka berpaling, Maka kami datangkan 
kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun 
mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang 
berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah 
kami memberi balasan kepada mereka Karena kekafiran mereka. 
dan kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan 
Hanya kepada orang-orang yang sangat kafir”. (QS. Saba’: 15- 17) 
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Termasuk mensyukuri nikmat terhadap alam semesta adalah 
dengan menjaga keseimbangan alam dan merawat serta 
memanfaatkan hasil untuk kemaslahatan. 

“Seorang muslim yang menanam suatu tanaman, maka jika hasil 
dari tanamannya itu dimakan manusia, maka akan menjadi 
sedekah baginya; jika hasilnya dicuri orang, juga akan menjadi 
sedekah baginya; jika dicabut seseorang, maka itu juga akan 
menjadi sedekah baginya hingga hari kiamat”. (HR Muslim) 

Ahmad meriwayatkan dari Abu Darda ra bahwa seorang laki-laki 
lewat di depannya, saat ia sedang menanam pepohonan di 
Damaskus. Kemudian orang itu bertanya, “Apakah engkau 
melakukan ini juga, padahal engkau adalah seorang sahabat 
Rasulullah saw?” Abu Darda ra menjawab, “Jangan cepat menilai 
saya. Ini aku lakukan karena Rasulullah saw bersabda, 
“Barangsiapa menanam suatu tanaman, jika kemudian tanaman 
(buah tanaman) itu dimanfaatkan oleh anak Adam atau suatu 
makhluq Allah, maka itu akan menjadi sedekah baginya”.  

Dari Abdullah bin Amru ra, Nabi saw bersabda, “Siapa yang 
membunuh burung dan binatang sejenisnya dengan tanpa tujuan 
yang benar, maka ia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh 
Allah swt”. (HR Ahmad, Nasa’I, Darimi dan Hakim)  

Dari Syuraid ra, Nabi saw bersabda, “Barangsiapa membunuh 
seekor burung dengan sia-sia, niscaya burung itu akan mengadu 
kepada Allah swt pada hari kiamat, dan burung itu akan berkata, 
“Wahai Rabb-ku, si fulan telah membunuhku dengan sia-sia, tidak 
untuk dimanfaatkan”. (HR Ahmad, Nasa’I, Ibnu Hibban)   

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-
burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat 
(juga) seperti kamu. tiadalah kami alpakan sesuatupun dalam Al-
Kitab, Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”. (QS. Al 
An’am: 38) 
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Saat terjadi bencana 

Dzikrullah 

Sebaik-baik sikap saat menghadapi bencana adalah dengan 
dzikrullah (mengingat Allah) lalu berlindung dan memohon 
keselamatan kepadaNya. Dzikir kepada Allah bisa dengan berbagai 
kalimat untuk diucapkan seperti Allahu akbar, laa ilaaha illallah, 
laa haula wa laa quwwata illa billah, dan sebagainya. 

“Barangsiapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia 
adalah “laa ilaaha illallah”, maka dia akan masuk surga”. (HR Abu 
Daud) 

Dengan dzikir kepada Allah swt saat terjadi bencana jika selamat 
maka dzikirnya menjadi amal shalih baginya, dan jika meninggal 
karenanya, insya Allah akan menjadi jalan menuju surgaNya. 

Berlindung ke tempat yang dirasa aman 

Allah swt berfirman: “dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu 
sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS. Al Baqarah: 195) 

Saat terjadi bencana kita diperintahkan untuk bergerak menuju 
tempat aman, mencari perlindungan dan berupaya 
menyelamatkan diri dari bahaya, tidak boleh diam pasrah 
menunggu ajal.  

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang 
lain.” (HR Imam Malik, Daraquthni, Baihaqi, Hakim) 
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Setelah terjadi bencana 

Evakuasi dan rehabilitasi 

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al Baqarah: 195) 

Ayat tersebut dapat difahami bahwa kita dilarang membiarkan jiwa 
manusia dalam keadaan terancam bahaya terus. Orang yang sakit 
akibat korban bencana harus segera mendapatkan pertolongan, 
tidak boleh terlantar tanpa ada suatu penanganan terhadap 
korban. Jika diperlukan evakuasi maka hendaknya segera dilakukan 
tindakan evakuasi untuk penyelamatan.  

Perbanyak dzikir untuk membangun mental tangguh 

Bagi korban yang masih hidup juga memperbanyak dzikir dan doa 
penyembuhan dengan sepenuh keyakinan. 

“Mintalah (kalian) keyakinan dan kesehatan kepada Allah. Karena 
tidak ada (nikmat) yang diberikan oleh Allah kepada seseorang 
yang lebih baik dari kesehatan setelah keyakinan”. (HR Ahmad) 

“Mintalah kalian kepada Allah ampunan, kesehatan dan 
keselamatan. Karena tidak ada (pemberian) yang lebih baik yang 
diberikan Allah kepada seseorang setelah keyakinan daripada 
keselamatan”. (HR Nasa’i dalam ‘amal al yaumi wal-lailah)   

“Barangsiapa membiasakan istighfar, maka Allah akan menjadikan 
padanya setiap kegundahan menjadi kegembiraan, dan setiap 
kesempitan akan diberikan jalan keluar, serta diberikan rizqi yang 
datangnya tanpa disangka-sangka”. (HR Abu Daud, Nasa’I, Ibnu 
Majah, Baihaqi dan Hakim) 

Tidak menghinakan diri dengan penampilan yang buruk 

Setelah musibah berlalu beberapa waktu, para korban bencana 
yang masih hidup mengalami penurunan kekuatan mental, dan 
biasanya terlihat dalam penampilan pada tubuh atau lingkungan 
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tempat tinggalnya. Bahkan tak jarang sebagian mereka sengaja 
berpenampilan mengenaskan untuk mengiba meminta-minta. Hal 
ini tak boleh terjadi, karena akan menjadi musibah kedua yaitu 
musibah sosial setelah musibah atau bencana alam menimpa.  

Allah swt berfirman: “Dan pakaianmu, bersihkanlah”. (QS. Al 
Muddatstsir: 4) 

“Barangsiapa yang mempunyai rambut, maka hendaklah ia 
memuliakannya” (HR Abu Daud dari Abu Hurairah) 

“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan, baik dan 
menyukai kebaikan, dan bersih serta menyukai kebersihan. Oleh 
karena itu bersihkanlah halaman rumah kalian, dan janganlah 
kalian menyerupai yahudi”. (HR Tirmidzi) 

“Jauhilah dua kutukan atau dua macam orang yang dikutuk, yaitu 
orang yang membuang kotoran di jalan orang-orang dan di tempat 
berteduh mereka”. (HR Ahmad) 

Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi adalah munculnya 
berbagai bentuk kejahatan seperti penjarahan atau pengambilan 
harta benda tanpa ijin, hingga perampasan harta milik orang lain 
seperti menghadang kendaraan pembawa barang bantuan. Jika hal 
ini terjadi maka akan mengacaukan sistem distribusi dan menjadi 
sebuah kezaliman terhadan manusia lain. 

“Barangsiapa mengganggu kaum muslimin di jalan-jalan mereka, 
layak mendapat laknat mereka”. (HR Thabrani dari Hudzaifah bin 
Usaid) 

Berdo’a 

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang aku, 
Maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 
memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi 
(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, 



19 
 

agar mereka selalu berada dalam kebenaran”. (QS. Al baqarah: 
186) 

“Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 
Kuperkenankan bagimu”. (QS. Al Mukmin: 60) 

Doa bagi yang sakit 

 

 

 

Artinya: “Ya Allah Wahai Tuhan segala manusia, hilangkanlah 
penyakitnya, sembukanlah ia. (hanya) Engkaulah yang dapat 
menyembuhkannya, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan 
dariMu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi.” (HR. Bukhori Muslim) 

Doa bagi yang meninggal 

 

 

 

 

 

 

Artinya: “Ya Allah ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia 
dan ampunilah dosa dan kesalahannya, hormatilah kedatangannya, 
dan luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah dia dengan air salji 
dan embun. Bersihkanlah dia daripada segala dosa sebagaimana kain 
putih yang bersih daripada segala kotoran, dan gantikanlah baginya 
rumah yang lebih baik daripada rumah yang dahulu, dan gantikanlah 
baginya ahli keluarga yang lebih baik daripada ahli keluarganya yang 
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dahulu, dan peliharalah (hindarkanlah) dia daripada seksa kubur, dan 
azab api neraka.” (HR. Muslim) 

Doa ketika mendapat musibah 

“Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadaNya kami akan kembali. Ya 
Allah, berilah pahala kepada kami dan gantilah untuk kami dengan 
yang lebih baik.” (HR Muslim) 
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B A B IV 
B E K A L   K E S I A P S I A G A A N   J A S M A N I  

 

A. Kesiapsiagaan Bencana Gempabumi 

 

 

 

 

 

 

Gempabumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang disebabkan 
oleh tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar (patahan), aktivitas 
gunungapi, atau runtuhan batuan. Jenis bencana ini bersifat merusak, 
dapat terjadi setiap saat dan berlangsung dalam waktu singkat. 
Gempabumi dapat menghancurkan bangunan, jalan, jembatan, dan 
sebagainya dalam sekejap. 

Sampai saat ini, belum ada ahli dan institusi yang mampu memprediksi 
kapan terjadinya gempabumi. Institusi yang berwenang untuk 
mengeluarkan informasi kejadian gempabumi adalah BMKG 
(www.bmkg.go.id). 

Siaga sebelum terjadi gempabumi 

Mengetahui tentang gempabumi dan penyebabnya. 
Membangun dengan konstruksi rumah tahan gempa. 
Memperhatikan sistem peringatan dini dan membuat sistem 
peringatan dini mandiri, seperti mengikat benda-benda yang 
tergantung dengan kuat. 
Melaksanakan dan mengikuti simulasi. 
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Mengetahui dimana informasi gempa bisa didapatkan yaitu: 
BMKG, TV, Radio, ORARI, dll. 
Menyiapkan “tas siaga bencana” yang berisi makanan, 
minuman, obat-obatan, pakaian 2-3 stel, dokumen penting, 
sejumlah uang, dan peralatan penting lainnya (senter, alat 
mandi, gunting, selotip, dll). 

Siaga saat terjadi gempabumi 

Di dalam rumah: Getaran akan terasa beberapa saat. 
Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh dari jatuhan 
benda-benda. Jika tidak memiliki meja, lindungi kepala dengan 
bantal. Jika sedang menyalakan kompor, maka matikan segera 
untuk mencegah terjadinya kebakaran. 
Di sekolah: Berlindunglah di bawah kolong meja, jika gempa 
mereda keluarlah berurutan carilah tempat lapang, jangan 
berdiri dekat gedung, tiang dan pohon. 
Di luar rumah: Menjauh dari sumber bahaya seperti poho 
tumbng,  jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame.  
Di gedung, mall, bioskop, dan lantai dasar mall: Jangan panic 
dan ikuti semua petunjuk dari petugas atau satpam.  
Di gunung/pantai: Menjauhlah dari kemungkinan longsor yang 
terjadi dari atas gunung. Jika berada di pesisir pantai, 
bahayanya datang dari tsunami. Jika Anda merasakan getaran 
dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke 
dataran yang tinggi. 
Di kereta api: Berpeganganlah dengan erat pada tiang 
sehingga tidak akan terjatuh seandainya kereta berhenti secara 
mendadak. 
Di dalam mobil: Saat terjadi gempabumi besar jauhi 
persimpangan, pinggirkan mobil di kiri jalan dan berhentilah. 
Hentikan mobil di tempat terbuka. Ikuti instruksi dari radio 
mobil. Jika harus mengungsi maka keluarlah dengan segera 
dari mobil. 
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Di dalam lift: Jangan menggunakan lift saat terjadi gempabumi 
atau kebakaran. Jika terjebak dalam lift, hubungi manajer 
gedung dengan menggunakan interphone jika tersedia. 

Siaga setelah terjadi gempabumi 

Periksa kondisi keluarga dan sekitar. 
Jauhi bangunan yang sudah retak - retak dan tidak aman. 
Laporkan kejadian, kerugian, dan korban orang hilang. 
Membersihkan puing - puing dan kerusakan yang terjadi. 
Gotong royong dengan masyarakat dan aparat sekitar untuk 
kembali memperbaiki rumah atau kerusakan sarana dan 
prasarana yang ada di sekitar wilayah bencana.  
Bangun kembali bangunan yang sudah rusak dengan konstruksi 
bangunan tahan gempa. 
Obati trauma yang terjadi khususnya pada anak-anak, wanita 
dan manula. 
Selalu waspada akan terjadinya gempa susulan. 
Beri pertolongan dan bersiaplah memberikan pertolongan 
pertama kepada orang-orang yang berada di sekitar anda. 
Dengarkan informasi dan bersikaplah tenang serta bertindak 
sesuai dengan informasi yang benar. Peroleh informasi yang 
benar dari pihak yang berwenang atau polisi. Jangan bertindak 
karena informasi yang belum jelas. 

 

 

 

  
SETELAH GEMPA: 

Berkumpul di 
titik/lokasi kumpul 

yang telah 
ditentukan 

SAAT GEMPA: 
Tetap tenang, cari 
tempat aman dan 
berlindung hingga 

gempa selesai. 

SEBELUM GEMPA: 
mengetahui apa 

yang harus 
dilakukan jika 

terjadi 
gempabumi. 
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B. Kesiapsiagaan Bencana Tsunami 

 

 

 

 

 

 

Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar 
dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km/jam atau lebih di 
tengah laut. Jenis bencana ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara 
lain gempa bumi yang terjadi di dasar laut, runtuhan di dasar laut, atau 
karena letusan gunungapi di laut. Saat mencapai pantai yang dangkal, 
teluk, atau muara sungai, kecepatan gelombang tsunami akan 
menurun, namun ketinggian gelombang akan meningkat puluhan 
meter dan bersifat merusak.  

Seperti gempa bumi, belum ada ahli dan institusi yang mampu 
memprediksi dengan tepat kapan tsunami akan terjadi. Anda dapat 
mengenali suatu wilayah yang berpotensi terdampak tsunami dengan 
rambu peringatan bahaya tsunami. Institusi yang berwenang untuk 
memberikan peringatan bencana tsunami adalah BMKG. 

Kesiapsiagaan sebelum terjadi tsunami 

Ketahui tanda-tanda sebelum tsunami, yaitu: 
- Pada umumnya didahului gempabumi besar dan susut laut.   
- Terdapat selang waktu antara terjadinya gempabumi 

dengan waktu tiba tsunami di pantai. 
- Gelombang air laut datang secara mendadak dan berulang 

dan memiliki energi yang sangat kuat.  
- Di Indonesia tsunami terjadi dalam waktu kurang dari 40 

menit setelah gempabumi besar di bawah laut. 
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Memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai 
potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi (info dari BMKG). 
Cepat berlari ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana 
untuk sementara waktu setelah terjadi gempabumi besar.  
Segera menjauhi pantai dan tidak perlu melihat datangnya 
tsunami atau menangkap ikan yang terdampar di pantai karena 
air surut.   
Mengetahui tingkat kerawanan tempat tinggal terhadap 
bahaya tsunami dan jalur evakuasi tercepat ke dataran yang 
lebih tinggi. 

Kesiapsiagaan saat terjadi tsunami 

Setelah gempa bumi berdampak pada rumah anda, jangan 
berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Waspada gempa 
bumi susulan!  
Jika anda berada di rumah, usahakan untuk tetap tenang dan 
segera membimbing keluarga untuk menyelamatkan diri ke 
tempat yang lebih tinggi dan aman. 
Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Jika mendengar 
sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang 
mengenai bahaya tsunami, anda perlu segera menyingkir dari 
daerah pantai. Perhatikan peringatan dan arahan dari pihak 
berwenang dalam proses evakuasi.  
Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah disana karena 
gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih 
besar dari gelombang pertama serta dengarkan informasi dari 
pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi 
lainnya. 
Jangan kembali sebelum keadaan dinyatakan aman oleh pihak 
berwenang.  
Tsunami tidak datang sekali, tetapi bisa sampai lima kali. Oleh 
karena itu, sebelum ada pengumuman dari pihak berwenang 
bahwa kondisi telah aman, janganlah meninggalkan tempat 
evakuasi karena seringkali gelombang yang datang kemudian 
justru lebih tinggi dan berbahaya.  
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Hindari jalan melewati jembatan. Anda dianjurkan untuk 
melakukan evakuasi dengan berjalan kaki.  
Bagi Anda yang melakukan evakuasi menggunakan kendaraan 
dan terjadi kemacetan, segera kunci dan tinggalkan kendaraan 
serta melanjutkan evakuasi dengan berjalan kaki.  
Apabila Anda berada di kapal atau perahu yang tengah 
berlayar, upayakan untuk tetap berlayar dan menghindari 
wilayah pelabuhan. 

Kesiapsiagaan setelah terjadi tsunami 

Tetap utamakan keselamatan dan bukan barang-barang anda. 
Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. 
Anda dapat kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan 
aman dari pihak berwenang. 
Jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi 
aman dari pihak berwenang, karena air yang menggenang ada 
kemungkinan terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman 
tersengat aliran listrik serta terperosok atau terjebak dalam 
kubang. Hindari air yang bergerak karena arusnya dapat 
membahayakan Anda. 
Berpartisipasi dalam kaporisasi sumber-sumber air bersih, 
perbaikan jamban dan saluran pembuangan air limbah serta 
membersihkan sarang nyamuk dan serangga lainya. 
Hindari lokasi yang masih terkena bencana, kecuali jika pihak 
berwenang membutuhkan relawan. 
Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan 
yang tidak terlihat seperti pada fondasi. 
Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan 
mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika Anda 
terkena air genangan tsunami. 
Buanglah makanan yang terkontaminasi air genangan. 
Dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di 
mana mendapatkan bantuan tenda darurat, pakaian, dan 
makanan. Apabila Anda terluka, dapatkan perawatan 
kesehatan di pos kesehatan terdekat.  
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C. Kesiapsiagaan Bencana Erupsi Gunungapi 

 

 

 

 

 

 

Bahaya erupsi gunungapi memiliki dua jenis bahaya berdasarkan waktu 
kejadian, yaitu bahaya primer dan sekunder. Berikut ini bahaya dari 
erupsi gunungapi:  

1. Awan panas adalah aliran material vulkanik panas yang terdiri atas 
batuan berat, ringan (berongga) lava massif dan butiran klastik 
yang pergerakannya dipengaruhi gravitasi dan cenderung mengalir 
melalui lembah. Bahaya ini merupakan campuran material erupsi 
antara gas dan bebatuan (segala ukuran) yang terdorong ke bawah 
akibat densitas tinggi. Suhu material bisa mencapai 300 – 700°C, 
kecepatan awan panas lebih dari 70 km/jam. 

2. Aliran lava adalah magma yang meleleh ke permukaan bumi 
melalui rekahan, suhunya >10.000°C dan dapat merusak segala 
bentuk infrastruktur.  

3. Gas beracun adalah gas vulkanik yang dapat mematikan seketika 
apabila terhirup dalam tubuh. Gas tersebut antara lain CO2, SO2, 
Rn, H2S, HCl, HF, H2SO4, biasanya tidak berwarna dan tidak berbau.  

4. Lontaran material (pijar). Lontaran material terjadi ketika letusan 
magmatic berlangsung. Suhu mencapai 200°C, diameter lebih dari 
10 cm dengan daya lontar ratusan kilometer.  

5. Hujan abu yang tampak halus dan bergerak sesuai arah angin.  
6. Lahar Letusan yang terjadi pada gunung berapi dan mempunyai 

danau kawah, terjadi bersamaan saat letusan. Air bercampur 
material lepas gunung berapi mengalir dan bentuk banjir lahar 
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Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai ancaman bahaya erupsi 
gunungapi yaitu tingkat status gunungapi (level) dan Kawasan Rawan 
Bencana (KRB). 

 

 

 

Tingkat Status dan Level Gunungapi 

 

Status Siaga (Level II) 
Peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual 

atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan dan gejala vulkanik 
lain. 

Status Normal (Level I) 
Aktivitas gunungapi, berdasarkan pengamatan hasil visual, 
kegempaan, dan gejala vulkanik lain, tidak memperlihatkan 

adanya kelainan 

Status Awas (Level IV) 
Tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama, letusan awal 

mulai terjadi berupa abu atau asap. Berdasarkan analisis data 
pengamatan, segera akan diikuti letusan utama. 

Status Waspada (Level III) 
Peningkatan semakin nyata hasil pengamatan visual atau 
pemeriksaan kawah, kegempaan dan metode lain saling 
mendukung. Berdasarkan analisis, perubahan kegiatan 

cenderung diikuti letusan. 
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Tabel Kawasan Rawan Bencana (KRB) Merapi 

Tingkat Penjelasan 
KRB III KRB III adalah kawasan yang sangat berpotensi terlanda 

awan panas, aliran lava, guguran lava, lontaran batu (pijar), 
dan/atau gas beracun. Kawasan ini meliputi daerah pucak 
dan sekitar. 

KRB II KRB II adalah kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, 
aliran lava, lontaran batu (pijar) dan/atau guguran lava, hujan 
abu lebat, hujan lumpur panas, aliran lahar, dan gas beracun. 
Kawasan ini dibedakan menjadi dua, yaitu: 
1) Kawasan rawan terhadap awan panas, aliran lava, 

guguran lava, aliran lahar, dan gas beracun terutama 
daerah hulu. 

2) Kawasan rawan terhadap hujan abu lebat, lontaran batu 
(pijar) dan/atau hujan lumpur panas. 

KRB I KRB I adalah kawasan yang berpotensi terlanda lahar, 
tertimpa material jatuhan berupa hujan abu, dan/atau air 
dengan keasaman tinggi. Apabila letusan membesar, 
kawasan ini berpotensi terlanda perluasan awan panas dan 
tertimpa material jatuhan berupa hujan abu lebat, serta 
lontaran batu (pijar). Kawasan ini dibedakan menjadi dua, 
yaitu: 
1) Kawasan rawan terhadap lahar. Kawasan ini terletak di 

sepanjang lembah dan bantaran sungai, terutama yang 
berhulu di daerah puncak.   

2) Kawasan rawan terhadap hujan abu tanpa 
memperhitungkan arah tiupan angin. 

 

Kesiapsiagaan sebelum terjadi erupsi gunungapi 

Perhatikan arahan dari PVMBG dan perkembangan aktivitas 
gunungapi. 
Siapkan masker dan kacamata pelindung untuk mengatasi 
debu vulkanik. 
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Mengetahui jalur evakuasi dan shelter yang telah disiapkan 
oleh pihak berwenang. 
Menyiapkan skenario evakuasi lain jika dampak letusan meluas 
di luar prediksi ahli. 
Siapkan dukungan logistik (makanan siap saji, senter dan 
baterai cadangan, uang tunai yang cukup serta obat-obatan 
khusus sesuai pemakai). 

Kesiapsiagaan saat terjadi erupsi gunungapi  

Tidak berada di lokasi yang direkomendasikan untuk 
dikosongkan, di lembah atau daerah aliran sungai. 
Hindari tempat terbuka. Lindungi diri dari abu letusan 
gunungapi. 
Gunakan kacamata pelindung dan jangan memakai lensa 
kontak. 
Gunakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan 
hidung. Kenakan pakaian tertutup yang melindungi tubuh 
seperti, baju lengan panjang, celana panjang, dan topi. 

Kesiapsiagaan setelah terjadi erupsi gunungapi 

Kurangi terpapar dari abu vulkanik. 
Hindari mengendarai mobil di daerah yang terkena hujan abu 
vulkanik sebab bisa merusak mesin kendaraan. 
Bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya 
bisa merobohkan dan merusak atap rumah atau bangunan 
Waspadai wilayah aliran sungai yang berpotensi terlanda 
bahaya lahar pada musim hujan. 
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D.  Kesiapsiagaan Bencana Banjir 

 

 

 

 

 

 

 

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang 
biasanya tidak digenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir 
biasanya terjadi karena curah hujan turun terus menerus dan 
mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut atau drainase karena 
jumlah air yang melebihi daya tamping media penopang air dari curah 
hujan tadi.  

Selain disebabkan faktor alami, yaitu curah hujan yang tinggi, banjir 
juga terjadi karena ulah manusia. Contoh, berkurangnya kawasan 
resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang 
meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak 
bertanggung jawab seperti membuang sampah di sungai dan 
mendirikan hunian di bantaran sungai. 

Kejadian bencana banjir sangat bersifat lokal. Satu daerah bisa terlanda 
banjir dan daerah lainnya aman. Oleh sebab itu, informasi mengenai 
banjir yang resmi biasanya berasal dari institusi di daerah yang 
bertanggung jawab, seperti BPBD.  

Kendati sifatnya bencana lokal, namun terkadang banjir juga dapat 
meluas dan melumpuhkan kehidupan perkotaan seperti yang pernah 
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terjadi di Jakarta. Oleh sebab itu, langkah antisipasi harus dilakukan 
baik sebelum, saat, dan pascabencana banjir. 

Kesiapsiagaan sebelum terjadi banjir 

Mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan 
dengan bahaya banjir, seperti Siaga I sampai dengan Siaga IV 
dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. 
Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah 
berada di zona rawan banjir dan cara-cara untuk melindungi 
rumah kita dari banjir. 
Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan 
apa dampaknya untuk rumah kita. 
Melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami 
rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. 
Membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman 
banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota 
keluarga terpencar-pencar. 
Mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga 
dan tetangga apabila banjir terjadi dan bantuan apa yang bisa 
diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. 
Membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 
tiga hari, misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan 
makanan dan air minum. 
Mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. 
Mempertimbangkan asuransi banjir. 
Berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka Anda bisa 
membuat catatan harta kita, mendokumentasikannya dalam 
foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. 
Menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. 
Hindari membangun di tempat rawan banjir kecuali ada upaya 
penguatan dan peninggian bangunan rumah. 
Perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu 
bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. 
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Turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan 
dapur umum serta melibatkan diri dalam pendistribusian 
bantuan. 
Menggunakan air bersih dengan efisien. 

Kesiapsiagaan saat terjadi banjir 

Apabila banjir akan terjadi di wilayah anda, maka simaklah 
informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk 
meningkatkan kesiapsiagaan.  
Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih 
tinggi. 
Waspada terhadap arus bawah, saluran air, kubangan, dan 
tempat-tempat lain yang tergenang air. 
Ketahui risiko banjir dan banjir bandang di tempat anda, 
misalnya banjir bandang dapat terjadi di tempat anda dengan 
atau tanpa peringatan pada saat hujan biasa atau deras. 
Apabila anda harus bersiap untuk evakuasi: amankan rumah 
anda. Apabila masih tersedia waktu, tempatkan perabot di luar 
rumah atau di tempat yang aman dari banjir. Barang yang lebih 
berharga diletakan pada bagian yang lebih tinggi di dalam 
rumah. 
Matikan semua jaringan listrik apabila ada instruksi dari pihak 
berwenang. Cabut alat-alat yang masih tersambung dengan 
listrik. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik 
apabila anda berdiri di atas/dalam air. 
Jika ada perintah evakuasi dan anda harus meninggalkan 
rumah: Jangan berjalan di arus air. Beberapa langkah berjalan 
di arus air dapat mengakibatkan anda jatuh. 
Apabila anda harus berjalan di air, berjalanlah pada pijakan 
yang tidak bergerak. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk 
mengecek kepadatan tempat anda berpijak. 
Jangan mengemudikan mobil di wilayah banjir. Apabila air 
mulai naik, abaikan mobil dan keluarlah ke tempat yang lebih 
tinggi. Apabila hal ini tidak dilakukan, anda dan mobil dapat 
tersapu arus banjir dengan cepat. 
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Bersihkan dan siapkan penampungan air untuk berjaga-jaga 
seandainya kehabisan air bersih. 
Waspada saluran air atau tempat melintasnya air yang 
kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras karena kerap 
kali banjir bandang tiba tanpa peringatan. 

Kesiapsiagaan setelah terjadi banjir 

Hindari air banjir karena kemungkinan kontaminasi zat-zat 
berbahaya dan ancaman kesetrum. Waspada dengan instalasi 
listrik. 
Hindari air yang bergerak. 
Hindari area yang airnya baru saja surut karena jalan bisa saja 
keropos dan ambles. Hindari lokasi yang masih terkena 
bencana, kecuali jika pihak yang berwenang membutuhkan 
sukarelawan. 
Kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang 
berwenang. Tetap di luar gedung/rumah yang masih dikelilingi 
air. 
Hati-hati saat memasuki gedung karena ancaman kerusakan 
yang tidak terlihat seperti pada fondasi. 
Perhatikan kesehatan dan keselamatan keluarga dengan 
mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih jika anda 
terkena air banjir. 
Buang makanan yang terkontaminasi air banjir. 
dengarkan berita atau informasi mengenai kondisi air, serta di 
mana mendapatkan bantuan perumahan/shelter, pakaian, dan 
makanan. 
dapatkan perawatan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. 
Bersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah dari sisa-sisa 
kotoran setelah banjir. 
Lakukan pemberantasan sarang nyamuk Pemberantasan 
Sarang Nyamuk (PSN). 
Terlibat dalam kaporitisasi sumur gali.  
Terlibat dalam perbaikan jamban dan Saluran Pembuangan Air 
Limbah (SPAL). 
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E. Kesiapsiagaan Bencana Tanah Longsor 

 

 

 

 

 

 

Bencana tanah longsor seringkali dipicu karena kombinasi dari curah 
hujan yang tinggi, lereng terjal, tanah yang kurang padat serta tebal, 
terjadinya pengikisan, berkurangnya tutupan vegetasi, dan getaran. 

Bencana longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan 
terbatasnya waktu untuk melakukan evakuasi mandiri. Material 
longsor menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran. 

Kesiapsiagaan sebelum terjadi tanah longsor 

Mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan maupun air 
tanah. Drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat 
atau meresapkan air ke dalam tanah. 
Pembuatan bangunan penahan, jangkar (anchor) dan pilling. 
Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan 
pemukiman dan fasilitas utama lainnya. 
Terasering dengan sistem drainase yang tepat (drainase pada 
teras - teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresapkan 
air ke dalam tanah). 
Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam 
dan jarak tanam yang tepat (khusus untuk lereng curam, 
dengan kemiringan lebih dari 40 derajat atau sekitar 80% 
sebaiknya tanaman tidak terlalu rapat serta diseling-selingi 
dengan tanaman yang lebih pendek dan ringan, di bagian dasar 
ditanam rumput). 
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Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat dan 
melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, serta tidak 
mendirikan bangunan permanen di daerah tebing dan tanah 
yang tidak stabil (tanah gerak). 
Pengenalan daerah rawan longsor. Dalam beberapa kasus, 
relokasi sangat disarankan.  
Pembuatan tanggul penahan untuk runtuhan batuan (rock fall). 
Penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk 
secara cepat ke dalam tanah. 
Pondasi tiang pancang sangat disarankan untuk menghindari 
bahaya liquefaction (infeksi cairan). 
Utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. 
Menanami kawasan yang gersang dengan tanaman yang 
memiliki akar kuat, banyak dan dalam seperti nangka, durian, 
pete, kaliandra dan sebagainya. 
Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air hujan. 
Waspada ketika curah hujan tinggi.  
Jangan menggunduli hutan dan menebang pohon 
sembarangan. 

Kesiapsiagaan saat terjadi tanah longsor 

Segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah 
datangnya longsoran. 
Apabila mendengar suara sirine peringatan longsor, segera 
evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. 
(Beberapa wilayah di Indonesia telah terpasang Sistem 50 
Peringatan Dini Longsor). 

Kesiapsiagaan setelah terjadi tanah longsor 

Hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang labil. 
Apabila hujan turun setelah longsor terjadi, antisipasi longsor 
susulan. 
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F. Kesiapsiagaan Bencana Angin Puting Beliung 

 

 

 

 

 

 

Angin puting beliung adalah angin kencang atau bisa juga disebut badai 
besar yang sangat kuat dengan pusaran angin dengan kecepatan 120 
km/jam atau lebih. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di 
bawahnya dan menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. 

Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa 
hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada masa 
peralihan musim. Jenis bencana ini menjadi bagian dari proses 
pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat 
pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena 
merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Beberapa akibat bencana 
putting beliung adalah kerusakan rumah dan pohon tumbang. 

Tanda-tanda akan terjadi angina putting beliung adalah (a) terlihat 
gumpalan awan gelap, besar dan tinggi, (b) petir dan guruh terlihat dari 
kejauhan dan (c) terdengar suara gemuruh dari kejauhan. 

Kesiapsiagaan sebelum terjadi angin puting beliung 

Membuat rumah/bangunan yang kokoh.  
Meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan 
cara penyelamatan diri.  
Memperhatikan tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, 
seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap yang 
berlangsung hingga sore hari.  
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Kesiapsiagaan saat terjadi angin puting beliung 

Ketika angin puting beliung terbentuk, uap air terangkat dari lautan 
dan membentuk dinding awan yang tebal. Angin kencang yang 
berputar di sekitar daerah yang tenang, bersih dari awan, dan 
bertekanan rendah, disebut mata angin puting beliung. 

Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah, agar tidak 
terbawa angin.  
Tutup jendela dan pintu lalu kunci. 
Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. 
Jika ada potensi petir akan menyambar, segera membungkuk, 
duduk dan peluk lutut ke dada.  
Jangan tiarap di atas tanah.  
Hindari bangunan yang tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan 
sebagainya. 
Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. 
Jangan berlindung di bawah pohon besar dan papan reklame. 

Kesiapsiagaan setelah terjadi angin puting beliung 

Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. 
Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. 
Laporkan segera kepada yang berwenang jika ada kerusakan 
yang berhubungan dengan listrik, gas, dan kerusakan lainnya. 
Jika dalam perjalanan, teruskan kembali dengan berhati-hati. 
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