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Ringkasan 
 
Berbagai bencana melanda wilayah Indonesia selama 20 tahun terakhir menimbulkan 
kerugian jiwa dan kerugian ekonomi dengan nilai kerugian US$22,5 miliar. Penelitian 
bertujuan mengembangkan model Sister Village dalam proses mitigasi berbasis masyarakat 
di pedesaan. Kasus mitigasi terjadi tahun 2009-2011 di Kecamatan Pangalengan, Bandung. 
Penelitian mengambil fokus Metode Sosisalisasi Mitigasi sebagai upaya kesiapsiagaan 
berbasis masyarakat. Sistem yang sosialisasi lebih aplikatif didukung buku panduan mitigasi 
bencana model Sister Village. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Bencana muncul tiba-tiba, sebagai peristiwa tak terduga yang mengancam harta benda 

dan jiwa melebihi batas kapasitas masyarakat. Definisi bencana menurut UU RI No. 24 
tahun 2007 adalah “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau 
faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.  

Peristiwa bencana memiliki risiko ancaman bergantung tingkat bahaya ‘hazard’, 
kerentanan ‘vulnerability’ dan ketahanan masyarakat ‘capability’ (Davidson, 1997). 
Bencana terjadi dimana saja oleh berbagai sumber penyebab, akibat gempa bumi, badai 
topan, banjir dan sebagainya. Bencana melanda wilayah kota, kawasan desa, wilayah pesisir, 
lembah pegunungan, kawasan hutan dan lain-lain.  

Dalam rangka mengurangi risiko bencana diperlukan mitigasi berbasis kemandirian 
dan ketahanan masyarakat. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 
bencana, melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 
dalam menghadapi ancaman bencana. Salah satu upaya mitigasi adalah membangun 
kesiapsiagaan masyarakat dalam bekerjasama antarmasyarakat di wilayah bencana dengan 
masyarakat lain yang tidak dilanda bencana.  

Peristiwa munculnya bencana bersifat tidak pasti, oleh karena itu dibutuhkan 
pengambilan keputusan secara stokastik dalam dua tahap, yaitu pre-event dan post-event  
(Falasca, 2011). Model stokastik untuk menentukan berapa banyak kebutuhan barang agar 
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tepat sasaran pasca bencana terjadi, serta keputusan tahap kedua berdasar informasi yang 
akurat tentang dampak bencana yang terjadi. Dalam keputusan awal pengadaan logistik 
dibutuhkan informasi permintaan bantuan dan sumber daya yang tersedia dalam organisasi 
serta kondisi dampak sebenarnya. 

 
 

II. TINJAUAN LITERATUR 
 

Pendekatan dalam manajemen mitigasi terkait pengambil keputusan menentukan jenis 
item logistik serta jumlah permintaan untuk diserahkan merujuk konsep tiga B (van 
Rossum, 2010), Ilustrasi model keputusan ditunjukkan dalam gambar dibawah. 

 
Gambar 1. Pendekatan dua tahap pengadaan bantuan kemanusiaan 

 

Tujuan model stokastik bantuan logistik adalah (1), meminimasi total biaya pengadaan 
(procurement) dan meminimalkan biaya bantuan kemanusiaan di semua skenario. Adapun 
masalah utama adalah distribusi logistik, koordinasi organisasi dan proses komunikasi. 
Logistik bantuan kemanusiaan lebih sulit dari distribusi produk komersial dari A ke B. 
Dalam perkembangan terakhir pendekatan rantai pasokan manajemen (SCM) untuk logistik 
bantuan kemanusiaan menggunakan tiga B: Box, Bytes dan Bucks, yang Pendekatan SCM 
kemanusiaan menambahkan dua B: Badan dan Otak. Implikasinya adalah operasi bantuan 
kemanusiaan tidak hanya membutuhkan produk (kotak), informasi (byte) dan uang (dolar).  

Dalam permasalahan mitigasi bencana di Indonesia, tim peneliti mengembangkan 
perbaikan mitigasi dengan model sister village. Gagasan pengembangan model mitigasi desa 
bersaudara (Sister Village) diilhami oleh Konsep Sister City yang dikembangkan oleh Uni 
Eropa sejak tahun 1989. Kota kembar (sister city, twin cities, sister cities) atau kota 
bersaudara adalah konsep kerjasama dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi dengan 
tujuan menjalin hubungan dan kontak antarpenduduk. Hubungan kota kembar bermanfaat di 
bidang budaya dan perdagangan. 

 

:: repository.unisba.ac.id ::



 
 
 

 
 

3 
 

 

III. PEMBAHASAN 
 
Selanjutnya terkait penyiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, 

terdapat metode penyiapan masyarakat untuk berpindah mengungsi ke tempat yang aman 
demi penyelamatan kehidupan. Model Sister Village merujuk pengalaman Nabi Muhammad 
SAW saat Hijrah pada tahun 622 M (Ceha & Dzikron, 2012). Dalam Hijrah terbangun 
mekanisme bantuan bagi pengungsi dari Makkah oleh kaum Anshar di Madinah.  
Model sister village memudahkan analisis mitigasi berdasar pemetaan proses nyata, skema 
pemetaan  ditunjukkan gambar 2 sebagai tahap identifikasi konteks (IDEF0, identifikasi 
awal Level 0 ). 

 
Gambar 2 IDEF0 Level Konteks 

 
Pemetaan proses bisnis sebagai acuan mitigasi, didokumentasikan untuk setiap 

proses yang terkait. Dalam identifikasi, terdapat tiga proses utama yaitu Persiapan, 
Pelaksanaan, dan Penyelesaian. Proses pemetaan meliputi eleman input, mechanism, control, 
serta output. Selanjutnya model sister village untuk mitigasi bencana ditunjukkan Gambar2 
dan Gambar 3 dan Gambar 4. Pemetaan proses bisnis berdasar survei beberapa desa yang 
terkena bencana.  
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Gambar 3. Ilustrasi bencana yang melanda suatu Desa dan kebutuhan Mitigasi 
 
 

Perjanjian & 
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Korban Bencana 
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Gambar 4. Skema kerjasama antardesa dalam Model Sister Village 

 
Mitigasi untuk meminimasi kerugian akibat bencana, langkah mitigasi meliputi tahap 

pra-bencana, saat bencana dan pasca-bencana. Dalam Gambar1 mitigasi sister village 
membutuhkan langkah sosialisasi, yaitu: 
 Sistem informasi dan monitoring dini (early warning); 
 Program kesiapsiagaan masyarakat untuk peduli lingkungan dengan pembentukan 

Kelompok Masyarakat Siaga Bencana,  
 Kerjasama penanggulangan bencana Pendidikan dan Pelatihan Managemen Bencana; 
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IV. PENYUSUNAN PANDUAN 

Dalam rangka sosialisasi, disusun Panduan Mitigasi Sister Village dalam format 
gambar agar mudah difahami oleh masyarakat. Panduan memuat pemahaman suatu bencana, 
dilengkapi petunjuk tindakan dalam ilustrasi sesuai konteks kejadian. Selanjutnya 
pemahaman mitigasi bencana mengikuti tahap sebelum bencana, saat bencana dan setelah 
bencana. Model Mitigasi Sister Village mendasari kerjasama antarmasrarakat secara gotong 
royong dan tolong menolong antardesa yang memiliki kesepakatan kerjasama (MOU Sister 
Village). Bila salah satu desa terkena bencana maka desa yang tidak terkena bencana 
membantu dan menampung warga yang terkena bencana sesuai dengan kemampuan desa 
yang tidak terkena bencana. Bantuan bencana berlangsung sampai kondisi desa yang terkena 
bencana layak untuk ditinggali atau relatif normal. 
 

Tindakan SEBELUM bencana  

Sampai saat ini belum ada metode meramalkan bencana. Masyarakat harus waspada dan siap 
siaga menghadapi bencana alam dengan sistem mitigasi. Mitigasi bencana Sister Village 
dilakukan SEBELUM bencana dengan melakukan kegiatan berikut : 
 
Melakukan kesepakatan kerjasama antardesa dengan MOU Sister Village 
 

 
Sosialisasi mitigasi Sister Village keseluruh 
warga desa 

 
Pendataan jumlah masyarakat desa, fasilitas 
dan prasarana desa 

 

 
Melakukan kegiatan kerjasama antardesa 
menumbuhkan rasa gotongroyong 

 
Pembuatan peta rawan bencana untuk 
informasi masyarakat  

:: repository.unisba.ac.id ::



 
 
 

 
 

7 
 

 

 
Memasang simbol daerah rawan bencana dan 
jalur evakuasi bencana antar desa 

 
Membuat kelompok organisasi mitigasi 
antardesa untuk penanggulangan bencana 

Tindakan SAAT bencana  
 
Dengan bertindak tenang, tepat dan selamatkan nyawa berlindung mengungsi ke tempat 
aman. Beberapa tindakan SAAT bencana sesuai Model Sister Village yaitu : 

 
Tenang dan jangan panik 

 
Cari tempat yang aman dari bencana dengan 
memperhatikan informasi tim mitigasi 

 

 
Segera minta pertolongan 

 
Kenali penyebab bencana dan ikuti 
tindakan-tindakan tanggap darurat yang 
sudah disosialisasikan  
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menguhubungi instansi terkait dalam 
koordinasi penanggulangan bencana  

 
 
Tindakan PASCA bencana  
Setelah pasca bencana harus tetap waspada dan jangan panic. Beberapa tindakan PASCA 
bencana sesuai Model Sister Village yaitu ; 
 

 
Penyelamatan korban dan pengungsian ke 
desa saudara yang siap menampung 
korban sesuai kemampuan desa saudara 

 
Rekontruksi bangunan desa yang rusak 

 

 
 
Mengatur sistem logistik bantuan bencana 
secara tepat dan cepat dan akurat dengan 
sistem yang baik 
 

 
Jika bencana terjadi di beberapa desa, maka 
penentuan gudang pusat bantuan  
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Pembagian bantuan bencana dibagikan 
kepada seluruh korban sesuai data korban 
yang telah dialokasikan ke desa saudara 

 
Setelah rekontruksi desa menjadi layak, 
maka seluruh korban bencana kembali ke 
desanya dari desa saudara 

 
 

V. KESIMPULAN 
 

Mitigasi bencana model mitigasi sister village sebagai perbaikan diawali dari analisis 
proses nyata di lokasi bencana, untuk elanjutnya diketahui aspek kritis permasalahan yang 
perlu diperbaiki. Dalam mitigasi sister village, penanggulangan bencana mulai tahap pra-
bencana (kesiapsiagaan), tahap bencana, dan tahap pasca bencana. Sasaran perbaikan 
mitigasi dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan kerjasaman semua pihak 
terkait, terutama kerjasama antardesa untuk saling membantu sebagai saudara (sister 
village). Sister village berbasis peran masyarakat sebagai pelaku utama (front liner) atau 
garda depan dalam penanggulangan bencana yang memiliki pengetahuan di wilayah 
tersebut. Dengan berperan aktif manajemen bencana, masyarakat harus menjalin kerjasama 
dengan pihak desa maupun pihak masyarakat di desa lain.  

Oleh sebab itu, dilakukan penyebarluasan gagasan tentang sistem logistik mitigasi 
bencana Sister Village kepada berbagai pihak terkait melalui proses sosialisasi 
penanggulangan bencana yang berbasis sister village secara efektif dan efisien. Menyusun 
sosialisasi baik dalam bentuk buku panduan untuk dipublikasikan, Kami berharap bahwa 
penelitian ini dapat membawa manfaat ikutan berupa peningkatan kesadaran dan partisipasi 
masyarakat dalam penanggulangan bencana, meningkatkan rasa gotong royong diantara 
masyarakat sehingga mengurangi dampak kerugian akibat bencana. 
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