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Tanah Longsor dan Banjir Bencana yang Mematikan di Indonesia 

(Data Tahun 2008-2017) 

Suprapto 

Statistisi Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

 

Pendahuluan 

Pertumbuhan penduduk Indonesia sekarang ini selalu dalam laju yang positif, artinya bahwa ada 

penambahan penduduk pada setiap tahunnya. Hasil sensus penduduk 2010 menyebutkan bahwa 

jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 mencapai 238 juta jiwa. Berdasarkan proyeksi penduduk BPS 

jumlah pendudduk mengalami peningkatan, bahkan mencapai 271 juta di tahun 2020. Pertambahan 

jumlah penduduk berbanding lurus dengan permintaan akan lahan. Kebutuhan akan lahan selalu 

meningkat setiap tahunnya. Lahan ini digunakan oleh masyarakat sebagai tempat tinggal, 

perkantoran, lapangan usaha dan lain sebagainya. 

Permintaan akan lahan memunculkan permasalahan baru, terutama lahan yang berada di wilayah 

rawan bencana. Sebagian wilayah Indonesia memang berada di wilayah rawan bencana, seperti banjir 

dan tanah longsor. Kerusakan daerah hulu sungai dan semakin banyaknya permukiman penduduk di 

wilayah bantaran sungai, menyebabkan resapan air menjadi berkurang. Perubahan tutupan lahan 

seperti hutan yang berubah menjadi lahan perkebunan menjadi permasalahan tersendiri karena air 

hujan yang turun tidak bisa diserap maksimal oleh tanah. 

Wilayah perbukitan memiliki tanah yang cukup bagus untuk perkebunan. Hal ini menarik perhatian 

masyarakat untuk mengolahnya tanpa memperhatikan secara jeli dampak yang mungkin ditimbulkan. 

Lahan yang memiliki kemiringan curam tidak di peruntukkan sebagai lahan pertanian dan perumahan. 

Hal ini karena lahan sangat rentan akan tanah longsor. Namun, masyarakat demi alasan ekonomi 

banyak yang tinggal di wilayah rentan bencana.  

Kerusakan yang terjadi pada sisi hulu seperti alih fungsi hutan dan daerah aliran sungai berdampak 

langsung terhadap seringnya bencana banjir. Sekarang ini, ketika memasuki musim penghujan banyak 

wilayah yang terkena banjir karena kurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Banjir 

juga diakibatkan oleh penumpukan sampah di sungai yang menahan laju air serta berkurangnya tanah 

serapan air. Beberapa kota besar di Indonesia memang menjadi langganan banjir jika musim 

penghujan tiba. Jakarta hampir setiap tahun terkena banjir pada beberapa wilayahnya, begitu juga 

dengan Bandung dan Surabaya. 
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Data kejadian bencana yang dikumpulkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

menunjukkan bahwa banjir dan tanah longsor termasuk bencana yang sering terjadi. Bahkan kedua 

bencana ini menimbulkan korban meninggal dan hilang yang cukup banyak pada tahun 2008 hingga 

2017. Bencana dan penduduk memang tidak dapat dipisahkan begitu saja. Bencana merupakan sisi 

lain dari kehidupan masyarakat, kebutuhan akan papan dan ekonomi terkadang memaksa masyarakat 

untuk tinggal di wilayah rawan. Ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana perlu selalu 

ditingkatkan agar dampak bencana dapat diminimalkan.  

 

Pertumbuhan Penduduk Indonesia 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia. Data Badan Pusat 

Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan penduduk berada di kisaran 1,38% per tahun 

(2010-2015). Pertumbuhan penduduk yang selalu positif mengartikan bahwa ke depan jumlah 

penduduk akan terus naik. Jumlah penduduk yang banyak, pada sisi yang lain menguntungkan dengan 

wilayah Indonesia yang begitu luas, namun pada sisi yang lain menimbulkan permasalahan karena 

konsentrasi penduduk hanya pada beberapa kota besar.  

 

 

Gambar 1. Proyeksi Penduduk Indonesia 

(sumber: BPS) 
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Berdasarkan data proyeksi jumlah penduduk tahun 2017 mencapai angka 261 juta jiwa. Pulau Jawa 

merupakan pulau dengan jumlah penduduk terpadat. Sebagai pusat perekonomian dan pusat 

pemerintahan, maka banyak masyarakat yang menerap di pulau ini. Banyaknya pegunungan aktif juga 

memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan ekonomi seperti taman rekreasi 

dan hasil perkebunan.  

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2010 adalah sebanyak 237 641 326 jiwa, yang mencakup 

mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di 

daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen). Perubahan gaya kehidupan generasi 

muda, wilayah desa semakin lama akan ditinggalkan. Sebagain besar masyarakat memilih untuk 

mencari pekerjaan di perkotaan dari pada di pedesaan. Urbanisasi pada 2025 diprediksi mencapai 60 

persen. Sementara itu, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96 persen atau 

hampir dua kali lipat dari persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen. Jumlah desa di 

Indonesia saat ini mencapai 74.754 desa yang meliputi sekitar 80 persen wilayah daratan Indonesia. 

Permsalahan mendasar adalah konsetrasi penduduk sekarang mulai bergeser ke perkotaan yang 

hanya memiliki luas 20% dari total wilayah daratan. Pemerintah Indonesia telah melakukan program 

keluarga berencana (KB) untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Program ini dilakukan dengan 

harapan setiap keluarga memiliki dua anak. Keluarga yang memiliki dua orang anak diharapkan 

mampu menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis.  

 

Bencana dan Kependudukan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefiniksan bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. Bencana mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga jika 

peristiwa tidak bersinggungan dengan masyarakat maka hanya dianggap sebagai peristiwa biasa saja. 

Seperti misalnya longsor yang terjadi di tengah hutan yang tidak bersinggungan langsung dengan 

manusia maka tidak dapat dikatakan sebagai bencana.  

Penduduk menurut defines BPS adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik 

Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi 

bertujuan untuk menetap. Penduduk memiliki kebutuhan untuk hidup mulai dari sandang, pangan 

dan papan. Penduduk yang mendiami wilayah tertentu memiliki beberapa risiko jika mereka tinggal di 

wilayah rawan bencana.  
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Gambar 2 Penduduk Terpapar Bahaya Tanah Longsor dan Banjir 

(Sumber : BNPB) 

Kajian bersama antara BNPB dan BPS menghasilkan jumlah penduduk yang terpapar bahaya tanah 

longsor dan banjir. Kajian ini merupakan hasil tumpeng susun (overlay) antara peta rawan bencana 

banjir dan tanah longsor dengan jumlah penduduk hasil sensus penduduk 2010. Penduduk yang 

terpapar bahaya tanah longsor sebanyak 40,9 juta jiwa dan banjir 63,7 juta jiwa. Hasil ini memberikan 

gambaran akan banyakanya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana banjir dan tanah 

longsor.  

Tiap tahunnya bencana banjir dan tanah lonsgor menyebabkan korban meninggal dan hilang. 

Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana ini seharusnya memiliki kemampuan lokal yang bisa 

menghindarkan mereka dari ancaman bencana yang ada. Pengetahuan masyarakat tentang bencana 

dan respon mereka terhadap bencana yang terjadi menjadi salah satu bagian untuk menciptakan 

budaya sadar bencana. Pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat tentang bencana harus mampu 

untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Bencana kapanpun bisa terjadi, namun kesiapan 

masyarakat sangat membantu untuk mengurangi dampak akibat bencana.  

 

Tren Bencana 10 tahun Terakhir 

Perubahan iklim yang sekarang ini telah terjadi membawa dampak langsung terhadap jumlah bencana 

yang terjadi. Perubahan musim dan durasi hujan yang singkat namun lebat berdampak pada 
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meningkatnya ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Memasuki musim penghujan dan 

sepanjang musim penghujan biasanya ancaman banjir dan tanah longsor meningkat. Hujan yang turun 

dengan intensitas lebat dan dalam durasi lama cenderung menyebabkan meluapnya beberapa sungai 

berakibat pada terendamnya sebagian besar perumahan masyarakat. Pada beberapa tanah dengan 

kemiringan tertentu, tanah longsor biasanya didahului dengan adanya rekahan-rekahan tanah yang 

semakin lama semakin lebar. Namun beberapa tanah longsor yang terjadi tidak didahului dengan hal 

seperti ini.  

 

Gambar 3. Tren Kejadian Bencana Indonesia 

(sumber: BNPB) 

Rata-rata setiap tahun terjadi 1.000 kali lebih kejadian bencana (tahun 2008-2017). Bencana yang 

terjadi setiap tahunnya didominasi oleh bencana hidrometeorologi dengan banjir, tanah longsor dan 

puting beliung merupakan bencana cukup sering terjadi. Rentang waktu 2008-2017 jumlah bencana 

terbanyak terjadi pada tahun 2016 yang mencapai 2.384 kali. Hingga Oktober 2017 bencana tercatat 

sudah mencapai 1.865 kali, dan kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan masuknya musim 

penghujan.  

Pola bencana di Indonesia berdasarkan historis data menunjukkan bahwa peluang bencana meningkat 

pada bulan-bulan Oktober dan cenderung mengalami peningkatan pada bulan November dan 

Desember. Tidak menutup kemungkinan bahwa bencana yang terjadi di Tahun 2017 akan lebih tinggi 

dari pada tahun 2016, mengingat masih ada dua bulan pada akhir tahun 2017.  
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BPBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisanya akan mengantisipasi musim penghujan dengan 

mengadakan status siaga darurat banjir dan tanah lonsgor. Penetapan status ini difungsikan untuk 

menggerakkan dengan cepat semua sumber daya yang ada ketika terjadi bencana dan sebagai 

kesiapsiagaan bencana. Peringatan dini dan kesiapsiagaan untuk mengantisipas bencana sangat 

diperlukan sebagai langkah dalam meminimalisir dampak bencana yang mungkin terjadi.  

 

Tanah Longsor dan Banjir Bencana yang Mematikan 

Rentang waktu 2008-2017 bencana tanah longsor terjadi rata-rata 363 kejadian per tahun dan 599 

kejadian banjir per tahunnya. Artinya bahwa bencana ini hampir dapat dikatakan terjadi sekali dalam 

setiap harinya. Namun, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua bencana ini meningkat 

memasuki musim penghujan yang mungkin sehari bisa terjadi dalam beberapa kabupaten/kota. 

Bencana ini jika dilihat dari korban yang ditimbulkan maka rata-rata 169 orang meninggal per tahun 

akibat tanah longsor dan 194 jiwa per tahun akibat banjir. 

Tabel 1. Statistik Deskriptif Bencana 

(sumber: diolah penulis) 

Variabel N Minimum Maximum Sum Mean 

Tnh_lgsr 11 104 626 3987 362.45 

banjir 11 339 1016 6585 598.64 

Md_tn_lgsr 11 76 372 1854 168.55 

Md_banjir 11 80 608 2131 193.73 

Valid N (listwise) 11     

Tanah longsor banyak menyebabkan korban meninggal dikarenakan material longsor yang 

menimbun masyarakat yang dilewati. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan material yang 

cukup banyak menyulitkan masyarakat untuk menyelamatkan diri. Rumah masyarakat yang 

berada di pinggir lereng sangat rentan akan bahaya ini. Akumulasi dari hujan dan ketiadaan 

penahan tanah menyebabkan material longsor cepat turun dan menimbun semua yang ada 

di bawahnya. Pada lereng yang miring dan sudah jarang ditemui pohon keras biasanya potensi 

longsor meningkat. Seperti contohnya longsor yang terjadi di wilayah Ponorogo tahun 2016, 

perubahan lereng dari tanaman keras menjadi tanaman perkebunan jahe menyebabkan 

sudah tidak adanya akar penahan tanah.  
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Gambar 4. Tren Bencana Banjir dan Tanah Longsor 

(sumber: diolah penulis) 

Dua tahun terakhir (2016 dan 2017) banjir dan tanah longsor telah terjadi melebihi rata-rata kejadian 

per tahunnya. Walaupun tahun 2017 belum sampai akhir bulan namun bencana ini telah menunjukkan 

angka di atas rata-rata. Tanah longsor dalam beberapa tahun kebelakang patut untuk diwaspadai 

karena mengancam kehidupan masyarakat. Tanah longsor paling sering menimpa hanya beberapa 

rumah, namun menimbulkan korban jiwa. Hingga Oktober 2017 sudah ada 105 orang yang meninggal 

akibat tanah longsor.  

  

Gambar 5. Bencana Tanah Longsor  

(sumber: diolah penulis) 

Banyaknya kejadian tanah longsor tidak berbanding lurus dengan jumlah korban tewas akibat bencana 

ini. Tahun 2008 sebanyak 102 orang meninggal akibat 112 kali bencana longsor. Tahun 2013 296 kali 

bencana longsor menyebabkan 190 orang meninggal dan tahun 2016 626 kali tanah longsor 

menyebabkan 186 orang meninggal. Bencana tanah longsor sering terjadi di Provinsi Jawa Tengah, 
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Jawa Barat dan jawa Timur.  Berdasarkan data bencana tahun 2017, ketiga provinsi ini juga sebagai 

wilayah yang paling sering terjadi tanah longsor. Secara kewilayahan memang banyak wilayah rawan 

di tiga provinsi ini, dan masyarakat juga tinggal di kawasan rawan.  

Beberapa wilayah di Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari ancaman banjir. Kota Jakarta, 

Kabupaten Bandung, Surabaya dan beberapa kota lainnya sering terendam banjir jika musim hujan 

datang. Laju degradasi hutan salah satu penyebab banjir sering terjadi. Beberapa wilayah hulu 

sekarang ini telah beralih fungsi menjadi perumahan, villa dan kegiatan ekonomi lainnya. Luas lahan 

yang mampu direboisasi oleh pemerintah tidak secepat laju degradasi hutan. Belum lagi hutan yang 

rusak oleh kebakaran secara langsung menyebabkan daya serap tanah menjadi berkurang.  

  

Gambar 6. Kejadian Banjir 

(sumber: diolah penulis) 

Air hujan yang turun tidak dapat secara maksimal diserap oleh tanah, air langsung memenuhi sungai 

dan menuju ke kawasan hilir. Hal ini berdampak pada semakin cepatnya air menuju hilir dan terjadinya 

banjir di beberapa wilayah yang rendah. Banyaknya lokasi tampungan air yang berubah menjadi lahan 

terbangun juga menyebabkan banjir sering terjadi. Pada beberapa kota kurangnya resapan air 

menyebabkan air secara langusng memenuhi sungai dan saluran yang ada tanpa adanya penyerapan 

ke dalam tanah. Seakrang ini sering terjadi banjir bandang di beberapa lokasi, hal ini mengindikasikan 

bahwa degradasi lingkungan mengkhawatirkan. Banjir yang terjadi tidak hanya membawa air, namun 

banyak material seperti sampah, balok kayu bahkan material lumpur. Banjir bandang biasanya 

menyebabkan dampak kerusakan yang cukup besar karena air yang datang disertai dengan material.  

Tahun 2010, merupakan tahun dengan jumlah kejadian banjir tertinggi serta menyebabkan korban 

meninggal & hilang cukup banyak mencapai 608 orang. Sejak tahun 2010 bencana banjir lebih dari 

400 kali terjadi setiap tahunnya. Pada tahun 2016 terjadi 763 kali banjir yang menyebabkan 146 orang 

meninggal dunia. Tahun 2017 hingga Oktober banjir terjadi sebanya 645 kali menyebabkan 109 orang 

meninggal dunia. Sebagain wilayah yang terkena banjir sebenarnya sudah dapat dipetakan, namun 

memerlukan usaha yang berkesinambungan dan kerjasama sepanjang aliran sungai untuk melakukan 
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perbaikan. Jakarta misalkan kota tempat hulu 13 sungai, hampir setiap tahun ada wilayahnya yang 

tergenang banjir. Peringatan dini kepada masyarakat sepanjang bantaran Sungai Ciliwung diberikan 

jika bendungan katulampa siaga 1. Peringatan ini diberikan melalui pesan singkat atau pemberitahuan 

melalui media jika dalam waktu sekian jam akan terjadi banjir. 

 

 

Gambar 7. Curah Hujan Indoensia 

(sumber: bnpb) 

Tahun-tahun mendatang kejadian bencana banjir dan tanah longsor cenderung semakin meningkat. 

Degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk dan perubahan pola curah hujan menjadi beberapa 

indikasi yang menguatkan. Curah hujan sekarang ini telah mengalami pergeseran, pada awalnya curah 

hujan mempunyai pola yang agak landai. Curah hujan turun mulai awal Agustus hingga bulan mei 

dengan puncak terjadi pada bulan Desember. Kondisi saat ini, curah hujan turun di bulan Oktober 

hingga April, namun mengalami puncaknya pada Bulan Desember. Bulan Desember, hujan yang turun 

sangat lebat dan curah hujan juga cukup tinggi. Hal ini berdampak langsung terhadap kejadian banjir 

dan tanah longsor. Data sejarah kejadian bencana juga mencatat bahwa pada bulan November dan 

Desember banjir dan tanah longsor mengalami peningkatan cukup signifikan.  

Bencana, Ketahanan Pangan dan Kemiskinan 

Indonesia sesuai catatan yang ada dalam International Council for Science, termasuk tujuh negara 

dengan korban jiwa terbesar karena longsor bersama Brasil, India, Afghanistan, Nepal, Filipina, dan 
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Bolivia. Bahkan Global Assessement Report yang dikeluarkan PBB menyebut RI negara paling tinggi 

yang berisiko tanah longsor karena dua faktor utama. Pertama, termasuk wilayah tropis dengan curah 

hujan sangat tinggi. Kedua, lebih dari 45% daratan di Indonesia berbentuk perbukitan dan pegunungan 

yang berlereng landai hingga curam. 

Pegunungan dan perbukitan merupakan daerah yang cukup bagus untuk beberapa tanaman 

perkebunan. Wajar jika beberapa perbukitan telah menjadi sumber perekonomian baru bagi 

masyarakat. Keberhasilan pertanian dan perkebunan di lokasi seperti ini menarik masyarakat untuk 

berbondong-bondong datang dan mendirikan hunian baru. Kebun tanaman hias juga di buka di daerah 

pegunungan dan perbukitan karena dapat tumbuh bagus dengan produktivitas tinggi di dataran tinggi 

(>350 mdpl). Tanaman perkebunan seperti kopi, teh, kina, dan berbagai jenis buah-buahan juga 

banyak diproduksi di pegunungan. Pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan, juga berdampak 

terhadap ekploitasi keindahan alam pegunungan. Perubahan fungsi pegunungan dan perbukitan ini 

secara langsung meningkatkan kerentanan akan bahaya longsor.  

Bencana yang terjadi secara masif dan berulang, berdampak langsung terhadap hasil petanian 

masyarakat. Banyak lahan yang mengalami puso dana gagal panen akibat terendam air banjir. Sentra 

pertanian Indonesia yang sebagian terkonsentrasi di Pulau Jawa, merupakan lumbung hasil pertanian 

untuk menopang ketahanan pangan. Produksi pertania dari Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah 

sebagai penyumbang cukup besar untuk ketahanan pangan.  

 

Gambar 8. Sebaran Provinsi dengan Produksi Tanaman Pangan Terbesar, 2015 
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Bencana berdasarkan data BNPB menyebutkan baha di tiga provinsi tersebut (Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Jawa Timur) merupakan wilayah yang sering terkena bencana. Banjir dan longsor yang 

terjadi secara langsung dapat mempengaruhi produktifitas pertanian. Banjir yang menggenangi lahan 

pertanian dalam waktu tertentu menyebabkan tanaman menjadi busuk dan gagal panen. Dampak 

bencana dalam sekala besar dan masih dapat mengganggu ketahan pangan karena banyaknya lahan 

yang gagal panen. Selain itu, kebutuhan bahan makanan pada saat terjadi bencana jika terjadi 

pengungsian akan semakin meningkat. Kebutuhan masyarakat yang mengungsi biasanya akan dipasok 

oleh pemerintah setempat, hal ini jika dalam waktu yang lama mempengaruhi stok bahan pangan yang 

ada. Tanah lonsgor yang terjadi di wilayah perbukitan, juga berisiko untuk mengurangi prosuksi 

pertanian.  Lahan pertanian hilang karena tertimbun material longsor atau sebaliknya ambles menjadi 

cekungan yang dalam sehingga lahan tak lagi dapat ditanami. Kerusakan infrastruktur pendukung 

usaha tani seperti jalan, saluran irigasi, sumber air, dan penggilingan serta Gudang juga mengganggu 

distribusi dari hasil pertanian. Kebijakan dan strategi baru untuk mitigasi ancaman longsor dalam 

kerangka mencegah kelangkaan pangan perlu mendapatkan perhatian khusus.  

Bencana dapat menyebabkan orang jatuh miskin. Dampak bencana secara langsung dapat 

menyebabkan masyarakat jatuh miskin. Kehilangan rumah, lahan pekerjaan dan ladang/sawah  

menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas ekonomi. Masyarakat yang sebelum 

bencana terjadi berada di garis ambang batas miskin dapat langsung jatuh miskin pasca terjadi 

bencana.  Berdasarkan data September 2016, jumlah penduduk miskin di perdesaan 17,28 juta orang 

(13,96 persen), sedangkan di perkotaan 10,49 juta orang (7,73 persen). Sebagian besar masyarakat 

desa sangat menggantungkan perekonomian mereka dari pertanian. Bencana yang menyebabkan 

lahan pekerjaan mereka hilang, membuat pemasukan menjadi hilang.  

Penutup 

Banjir dan longsor merupakan ancaman dan selalu meningkat bahayanya ketika musim penghujan 

tiba. Banyaknya masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan bencana longsor, menyebabkan 

setiap tahunnya bencana ini selalu menimbulkan korban jiwa. Selama beberapa tahun ke belakang 

bencana ini menjadi penyumbang terbesar dalam korban tewas kaibat bencana. Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi berkontribusi secara tidak langsung terhadap banyakanya bencana yang terjadi. 

Wilayah rawan yang dahulunya tidak diperuntukkan untuk perumahan dan lahan persawahan, 

sekarang ini telah banyak yang berubah menjadi tempat tinggal. Perubahan pola hujan yang terjadi 

menyebabkan hujan turun dengan intensitas lebat yang menyebabkan banjir dan tanah longsor.  

Data BNPB menunjukkan bahwa 40,9 juta jiwa masyarakat Indonesia tinggal di wilayah yang rentan 

tanah longsor dan 63,7 jiwa rawan bencana banjir. Bencana dapat menyebabkan orang jatuh miskin. 
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Dampak bencana secara langsung dapat menyebabkan masyarakat jatuh miskin. Kehilangan rumah, 

lahan pekerjaan dan ladang/sawah  menyebabkan masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas 

ekonomi. Masyarakat yang tinggal di desa sangat rentan terhadap kemiskinan akibat terdampak 

bencana. Pengeahuan masyarakat terhadap bencana perlu ditingkatkan. Pengetahuan yang dimiliki 

mampu untuk mengubah perilaku dan sikap mereka dalam menghadapi bencana. Pengetahuan, sikap 

dan perilaku tentang bencana dapat menciptakan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana.  
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