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RINGKASAN 

Berbagai kejadian bencana telah memberikan pengalaman empiris pada 

masyarakat Indonesia dalam hal menghadapi dan mengurangi risiko bencana. 

Salah satu alternatif dalam mengurangi risiko bencana bencana adalah 

memanfaatkan kearifan tradisional. Oleh karena itu penggalian kembali kearifan 

tradisional sangat penting dalam upaya penyelamatan masyarakat dari risiko 

bencana.  Dalam hal ini pendidikan memegang peran penting dalam membantu 

meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mitigasi bencana 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tasikmalaya , dari segi fisik merupakan 

kawasan rawan bencana, salah satunya adalah kecamatan Salawu(Perda Kabupaten 

Tasikmalaya No 2/2012). Salah satu kampung di Kecamatan Salawu yang masih 

memegang kuat budaya dan adat adalah Kampung adat Naga. Kampung Naga 

secara geografis  terletak pada Koordinat 7º21’49,024” - 7º21’31,757” Lintang 

Selatan dan 107º59’24,753” - 107º59’44,252” Bujur Timur. 

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan penelitian adalah bagaimana 

masyarakat tradisional Kampung Naga memitigasi bencana,  sehingga kampung 

atau tempat tinggal mereka dapat aman dari risiko bencana; apa saja bentuk 

kearifan tradisional yang dapat mitigasi bencana; dan bagaimana mengembangkan 

pengetahuan mitigasi bencana berdasarkan kearifan tradisional tersebut. 

Penelitian ini dilakukan selama 2 tahun. Untuk tahun pertama tujuan 

penelitian adalah : 

1. Mengkaji dan memetakan mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional  di 

Kampung Naga 

2. Mengkaji prospek dan fokus mitigasi bencana yang melembaga secara  tradisi 

di Kampung Naga 

3. Mengkaji pola dan bentuk kearifan tradisional  yang mampu memitigasi 

bencana di Kampung Naga 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder.  Analisis  menggunakan metoda kualitatif , Sistem Informasi Geografi 

(SIG) , dan metoda skoring.  

 Hasil analisis pemetaan mitigasi bencana menunjukkan ada 6 jenis potensi 

bahaya yang mengancam Kampung Naga, yaitu : gempa bumi, gerakan tanah, 

longsor, banjir, angin kencang, erosi tepi sungai dan kebakaran. Tingkat 
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kerentanan diukur berdasarkan komponen fisik lingkungan, sosial ekonomi 

penduduk, infrastruktur dan bangunan,  dan fasilitas kesehatan  termasuk kategori 

tinggi. Kemampuan mitigasi bencana yang dipunyai masyarakat adalah di bidang 

sosial- ekonomi,  bangunan,  infrastruktur dan tata ruang, 

Prospek dan fokus mitigasi bencana yang telah melembaga secara tradisi di 

Kampung Naga  diarahkan pada kemampuan adaptasi terhadap perubahan pola ruang 

disekitar kampung dan kerentanan yang dipunyai Kampung Naga. Berdasarkan hal 

tersebut prospek mitigasi bencana yang melembaga secara tradisi terletak pada  

adat istiadat yang dijalankan dengan teguh dan peran kuncen sebagai tokoh kunci 

dalam proses pewarisan dan pelestarian nilai-nilai kearifan tradisional. Fokus 

mitigasi bencana mengacu pada tradisi masyarakat adat Kampung Naga yang 

senantiasa menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Tradisi hidup selaras dengan 

alam, diimplementasikan melalui filosofi mereka Tri Tangtu di Bumi, yang 

meliputi tata wilayah, tata wayah, dan tata lampah. 

Pola kearifan tradisional yang mampu memitigasi bencana dimulai dari  

filosofi hidup   diimplementasikan melalui papagon hirup. Sedangkan bentuknya 

adalah: amanat hidup sederhana mengutamakan kedamaian dan kebersamaan; 

diimplementasikan melalui wasiat dan tabu. Wasiat  tentang rumah, pertanian dan 

hutan serta tabu perbuatan dan tabu benda. 

Berdasarkan hasil kajian maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat 

kampung naga mempunyai kearifan tradisional yang mampu memitigasi bencana 

berlandaskan adat istiadat , yang tercermin dari filosofi hidup, dan 

diimplementasikan melalui papagon hirup.  Saran untuk mengurangi kerentanan 

terhadap bencana dilakukan dengan meningkatkan kemampuan adaptasi  

masyarakat di bidang sosial-ekonomi penduduk melalui peningkatan kualitas 

sumberdaya manusia dan pelestarian adat istiadat.  
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PRAKATA 

Penelitian dengan judul “ Pengembangan Mitigasi Bencana Berbasis 

Kearifan Tradisional Sebagai Upaya Pendidikan Untuk Pembangunan 

Berkelanjutan”,  telah disusun sejak  bulan Januari – bulan Oktober 2014. Dalam 

laporan kemajuan ini  diuraikan tentang pelaksanaan penelitian yang sedang 

dilakukan sampai bulan Agustus 2014. Laporan akhir ini berisi :  ringkasan; 

pendahuluan; tinjauan pustaka; tujuan dan manfaat; metode penelitian; hasil yang 

dicapai ; rencana tahapan berikutnya; kesimpulan dan saran; daftar pustaka dan 

lampiran.   

Penelitian ini mendapat dana hibah penelitian dari DIPA Kopertis Wilayah 

IV Jawa Barat dan Banten sesuai dengan surat perjanjian Penugasan Pelaksanaan 

Program Penelitian Hibah Fundamental Multi Tahun  Tahun Anggaran 2014 No : 

1091/K4/KM/2014 tanggal 5 Mei 2014. Penandatanganan kontrak dengan pihak 

Lembaga Penelitian Universitas Pakuan dilaksanakan  melalui Surat Perjanjian 

Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian Hibah Fundamental 

Multi Tahun Dosen Universitas Pakuan  No 42/LP/KPHF/VI/2014 tertanggal 5 

Juni 2014. 

Ucapan terimakasih kami sampaikan pada berbagai pihak yang telah 

membantu dalam  pendanaan  yaitu : Direktur  Direktorat  Penelitian dan 

Pengabdian Pada Masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional;  Koordinartor 

Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IV; Rektor Universitas  Pakuan;  Ketua 

Lembaga Penelitian Universitas Pakuan , Pemda Kabupaten Tasik Malaya dan 

masyarakat Kampung Naga. Selain itu ucapan terimakasih kami sampaikan pula 

pada para teman sejawat dosen dan karyawan yang telah membantu dalam 

pelaksanaan penelitian. 

Akhir kata, kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada, penelitian 

ini masih memerlukan penyempurnaan. Harapan kami penyempurnaan dapat 

dlakukan pada laporan akhir, dan berbagai penelitian lanjutan. 

 

Bogor  31 Oktober 2014 

Peneliti 

 

 

Dr. Ir. Indarti Komala Dewi, MSi 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Fenomena pemanasan gobal yang diiringi dengan terjadinya perubahan iklim, 

merupakan  ancaman nyata bagi masyarakat di masa kini dan yang akan datang. 

Dampak dari perubahan iklim berupa banjir dan longsor terjadi dimana-mana, 

termasuk di Indonesia. Berdasarkan laporan UNESCAP 1980-2009, Indonesia 

menduduki ranking ke 4 dalam hal jumlah bencana (Xuan, dan Velasquez (eds), 

2010).  Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah Banjir dan Longsor (Xuan,  

dan Velasquez (eds), 2010).  

Berbagai kejadian bencana telah memberikan pengalaman empiris pada 

masyarakat Indonesia dalam hal menghadapi dan mengurangi risiko bencana. 

Berdasarkan penelitian terhadap masyarakat tradisional di beberapa daerah di 

Indonesia seperti masyarakat Baduy di Banten (Permana et al., 2011); masyarakat 

Simeuleu, Nias dan Siberut ( Meyer dan Watson, 2008) diketahui bahwa kearifan 

tradisional yang dimiliki masyarakat tersebut dapat mengurangi risiko bencana. 

 Mengurangi risiko dan kerentanan  terhadap bencana serta meningkatkan 

kemampuan dalam menghadapi bencana adalah hal-hal yang perlu mendapat 

perhatian serius sebelum bencana tersebut benar-benar terjadi. Salah satu alternatif 

dalam mengurangi risiko bencana adalah memanfaatkan kearifan tradisional. 

Kearifan tradisional adalah pengetahuan tradisional yang khas milik masyarakat 

atau budaya tertentu yang telah berkembang lama, dan merupakan hasil dari proses 

hubungan timbal-balik antara masyarakat dengan lingkungannya, menjadi acuan 

berperilaku , dipraktekan dan diwariskan dari generasi ke generasi (Sartini, 2004; 

Shaw et.al, 208; Permana et.al, 2011; Wibowo et.al, 2012; Novio, 2012). Kearifan 

tradisional mempunyai fungsi yang penting dalam menjaga hubungan antara 

manusia dengan alam, agar tercapai  kelestarian sumberdaya alam dan 

keseimbangan ekosistem.   

Bencana salah satu pemicunya adalah ketidakseimbangan ekosistem dan 

kerusakan sumberdaya alam .  Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi 

risiko bencana. Oleh karena itu kearifan tradisional yang berfungsi menjaga 

kelestarian dan keseimbangan ekosistem merupakan suatu upaya mitigasi dalam 

rangka mengurangi risiko bencana. Untuk peningkatan kemampuan masyarakat 
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dalam mitigasi bencana, diperlukan pemahaman potensi kearifan tradisional yang 

ada di dalam suatu komunitas tertentu  yang digali melalui pendekatan partisipatif.   

Dalam era globalisasi perlahan tapi pasti terjadi perubahan dalam kehidupan 

masyarakat tradisional, pengetahuan tentang  kearifan tradisional  hanya dimiliki 

oleh orang-orang yang berusia lanjut, sedangkan generasi muda hanya sedikit yang 

mengetahuinya. Jika kita ingin masyarakat mempunyai kemampuan dan 

keterampilan untuk mengurangi risiko bencana,  maka pendidikan memegang 

peran penting dalam membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan 

masyarakat dalam hal mitigasi bencana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 

pengetahuan dan praktek  mitigasi bencana yang bersumber dari kearifan 

tradisional  harus di pelihara dan disinergikan dengan praktek mitigasi bencana 

yang dilakukan oleh masyarakat modern.  Oleh karena itu penggalian kembali 

kearifan tradisional sangat penting dalam upaya mengurangi risiko bencana. 

1.2.  Perumusan Masalah  

Provinsi Jawa Barat bagian selatan merupakan salah satu kawasan yang 

paling sering mengalami bencana alam terutama longsor( Bapenas-BNPB, 2010). 

Hal tersebut berkaitan dengan kondisi fisik lingkungannya yang labil  dan 

berbukit-bukit. Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi 

Jawa Barat yang  merupakan kawasan rawan bencana.  Berdasarkan Data indeks 

rawan bencana tahun 2011, Kabupaten Tasikmalaya menduduki urutan ke dua dari 

494 kabupaten di Indonesia dengan kelas kerawanan tinggi terhadap bencana ( 

BNPB, 2011). Berdasarkan data geologi, dan topografi,  bencana alam yang 

potensial terjadi adalah gempa bumi, gerakan tanah, dan  tanah longsor.   Data 

BPBD Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa , Kabupaten Tasikmalaya 

merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang rawan gempa bumi, dan hampir 

90 % wilayahnya rawan longsor
1
. Selain longsor, bencana banjir juga kerap terjadi 

di Kabupaten Tasikmalaya, terutama pada musim hujan. Tahun 2013 di Tasikmalaya 

telah terjadi 331 bencana banjir
2
. 

Berdasarkan peta Rawan Bencana  Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan 

Salawu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya yang rawan 

bencana gempa bumi dan gerakan tanah  (Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031).  

                                                             
1 1  Republika on Line (ROL), 10 April 2012, BPBD Tasikmalaya Tetapkan Status Bencana Longsor 
2 Tempo.co,  Terjadi 331 Bencana di Tasikmalaya Senin, 16 Desember 2013  http://www.tempo.co/read/news, 

http://www.tempo.co/read/news
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Terdapat 10  Kecamatan  di Kabupaten Tasikmalaya yang termasuk kawasan 

rawan bencana, salah satunya adalah kecamatan Salawu
3
. Salah satu kampung di 

Kecamatan Salawu yang masih memegang kuat budaya dan adat adalah Kampung 

Naga. Kampung  Naga merupakan bagian dari  Kampung Nagara tengah, Desa 

Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.  

Kampung  Naga berada di lembah sungai Ciwulan yang diapit perbukitan 

dataran tinggi yang membujur dari barat ke timur.  Perbukitan itu terletak di hulu 

Sungai Ciwulan.  Akan tetapi hingga saat ini kampung Naga  tetap aman dari 

ancaman bencana. Kearifan tradisional di Kampung Naga tercermin dari pola 

ruang dan tata letak  kampung,  teknologi tradisional, bahan bangunan yang 

dipakai, serta adat dan budaya masyarakat. Contohnya rumah yang terbuat dari 

kayu dan dinding bambu, tahan gempa. Saat terjadi gempa dengan kekuatan 7,2 

SR di Tasikmalaya tahun 2009, bangunan di Kampung adat Naga tetap utuh tidak 

mengalami kerusakan dan tidak menimbulkan korban jiwa.  

1.3.  Urgensi Penelitian  

Ada beberapa alasan, yang menyebabkan penelitian ini  menjadi penting  untuk 

dilakukan, yaitu : 

a. Penelitian ini  merupakan langkah awal untuk membuat basis data kearifan 

tradisional di bidang mitigasi bencana. 

b. Penelitian ini dapat menjadi masukan dasar untuk membuat kurikulum  

bagi pelaksanaan sekolah siaga bencana 

c. Penelitian ini  merupakan alternatif model pembelajaran PLH untuk 

membentuk sikap tanggap bencana bagi peserta didik. 

1.4.  Luaran Penelitian  

Luaran dari penelitian  untuk tahun  pertama (2014) adalah  : 

1. Publikasi pada jurnal ilmiah yang terakreditasi atau tidak terakreditasi 

berkaitan dengan penataan ruang, lingkungan atau kearifan tradisional. 

2. Publikasi dalam bentuk penyajian makalah pada seminar nasional berkaitan 

dengan penataan ruang, lingkungan atau kearifan tradisional. 

 

 

                                                             
3 Kompas.com, Selasa 25 Oktober 2011, 10 Kecamatan di Tasikmalaya Rawan Bencana 

http://regional.kompas.com/read/2011/10/25/17333633/10.Kecamatan.di.Tasik.Rawan.Bencana 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Kearifan Tradisional  

2.1.1. Definisi 

Tradisional  atau tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan secara 

turun-temurun dalam masyarakat , merupakan kesadaran kolektif , dan meliputi 

segala aspek kehidupan (Deny, 2008). Sebuah tradisi akan mengakar dalam 

kehidupan sosial masyarakat  dan menjadi acuan dalam berperilaku. Pada 

masyarakat tradisional, tradisi masih kuat dipelihara dan dipertahankan sehingga 

warganya memiliki sifat-sifat tradisional (Sajogjo:1985).  Tradisi juga merupakan 

kebudayaan yang dapat berfungsi mempertahankan eksistensi  masyarakat dalam 

lingkungan alam, biologi dan fisik, yang diwariskan dari satu  generasi  ke 

generasi berikutnya  (Ningrum, 2010). Selanjutnya  Mannhein (1987) dalam 

Ningrum(2010) menyatakan pula tradisi adalah tali pengikat yang kuat dalam 

membangun tata tertib masyarakat, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) (2012)
4
 mengartikan kearifan atau 

kebijaksanaan sebagai kepandaian menggunakan akal budi (pengalaman dan 

pengetahuan). Sedangkan Kamus Webster(2014 )
5
 mengartikan kebijaksanaan 

sebagai wisdom , yaitu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan berbagai 

pengalaman dalam hidup atau kemampuan alami untuk memahami hal-hal yang 

tidak bisa dimengerti oleh sebagian besar orang(masyarakat) atau 

orang(masyarakat) lain. Dengan demikian kearifan diartikan sebagai pengetahuan 

berdasarkan kepandaian menggunakan akal budi yang didasarkan pada 

pengalaman dalam hidup, untuk memahami berbagai hal yang tidak dapat 

dimengerti oleh orang di luar komunitas /masyarakat nya. 

 Beberapa definisi dari kearifan tradisional adalah : 

a) Kearifan tradisional merupakan pengetahuan yang secara turun temurun 

dimiliki oleh masyarakat, yaitu pengetahuan yang melahirkan perilaku 

                                                             
4
 KBBI Online  dikembangkan oleh Ebta Setiawan © 2012-2014 versi 1.3, Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa) 
5 Merriam-Webster Online Dictionary copyright © 2014 by Merriam-Webster, Incorporated 
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sebagai hasil dari adaptasi mereka terhadap lingkungannya(Wibowo, et al, 

2012) 

b) Kearifan tradisional berkaitan dengan norma yang berlaku dimasyarakat 

yang diyakini kebenarannya, menjadi acuan dalam bertindak dan 

berperilaku sehari-hari ( Novio,2012: 10).  

c) Kearifan tradisional adalah pandangan  dan pengetahuan tradisional yang 

menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan secara turun-

temurun untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan suatu 

masyarakat (Permana et al, 2011:68).   

d) Kearifan tradisional adalah cara-cara dan praktik-praktik yang 

dikembangkan oleh sekelompok  masyarakat, yang berasal dari  

pemahaman mendalam mereka akan lingkungan setempat,yang terbentuk 

dari tinggal di tempat tersebut secara turun-temurun (Shaw, et al.(eds), 

2008:6).   

e) Kearifan tradisional  merupakan suatu gagasan konseptual yang hidup 

dalam masyarakat, tumbuh dan berkembang secara terus-menerus dalam 

kesadaran masyarakat, berfungsi dalam mengatur kehidupan masyarakat 

dari yang sifatnya berkaitan dengan kehidupan yang sakral sampai yang 

profane (Sartini, 2004). 

Berdasarkan hal tersebut, maka kearifan tradisional diartikan sebagai  

pengetahuan tradisional yang khas milik masyarakat atau budaya tertentu yang 

telah berkembang lama, dan merupakan hasil dari proses hubungan timbal-balik 

antara masyarakat dengan lingkungannya,  berkaitan dengan norma yang berlaku 

di masyarakat, menjadi acuan berperilaku karena diyakini kebenarannya dan telah 

dipraktikkan, disebarluaskan  dan dikembangkan secara non formal dari generasi 

ke generasi dalam rangka  memenuhi kebutuhan dan tantangan dalam kehidupan 

suatu masyarakat.  

Ciri ciri kearifan  tradisional adalah:  berasal dari  dalam masyarakat itu 

sendiri; disebarluaskan secara non-formal; dimiliki secara kolektif oleh masyarakat 

bersangkutan; dikembangkan selama beberapa generasi;  mudah diadaptasi oleh 

masyarakat bersangkutan;  dan tertanam di dalam cara hidup masyarakat sebagai 

sarana untuk bertahan hidup (Shaw,et al (eds), 2008).  
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2.1.2. Masyarakat tradisional 

Masyarakat tradisional adalah masyarakat yang dalam bersikap, cara 

berpikir dan bertindak selalu berpegang teguh pada norma dan adat yang 

diwariskan leluhur mereka secara turun temurun.  Masyarakat tradisional  pada 

umumnya  menjalankan tradisi dan  kepercayaan yang dianutnya sebagai kegiatan 

utama. Berbagai upacara  adat yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan 

tradisi dan kepercayaan tersebut. 

  Beberapa sifat-sifat dan ciri-ciri umum masyarakat tradisional antara lain : 

keterkaitan yang erat antara masyarakat dengan tanahnya; sikap hidup dan tingkah 

laku magis religious; mengutamakan gotong-royong;  memegang tradisi; 

menghormati dan percaya pada para sesepuh yang merupakan pemimpin 

adat(Rahmat, 2011). 

2.1.3. Fungsi Kearifan Tradisional  

Perilaku manusia dipengaruh oleh faktor  dasar yang terdiri dari adat istiadat, 

pandangan hidup, kepercayaan dan kebiasaan( Suhartini, 2009). Kearifan 

tradisional berkaitan erat dengan faktor dasar tersebut, karena kerifan tradisional 

terkait dengan perilaku masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya. Kearifan tradisional sebagai  pedoman, 

pengontrol, dan rambu-rambu berperilaku  dalam kehidupan bermasyarakat 

mempunyai fungsi yang sangat penting dalam memelihara kelestarian sumberdaya 

alam dan lingkungan (Wibowo, et.al.,2012 ). Kearifan tradisional antara lain 

mengajarkan perilaku dalam berinteraksi dengan alam,  agar dicapai keselarasan 

antara alam dan manusia.   Dalam kearifan tradisional, kelestarian sumberdaya 

alam dan lingkungan dijaga melalui tabu, mitos dan ritual adat (Sartini, 2004; 

Wibowo, et al, 2012). Oleh karena itu dalam beberapa hal tertentu kearifan lokal 

lebih berperan dalam menjaga ekosistem  (Wibowo, et al, 2012 ). 

2.2. Bencana 

Bencana diartikan sebagai sesuatu yg menyebabkan (menimbulkan) 

kesusahan, kerugian, atau penderitaan.  Berkaitan dengan hal tersebut, UU No 

24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, mendefinisikan bencana sebagai 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan 

dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan atau faktor 
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non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. 

Secara umum bencana berdasarkan penyebabnya terdiri atas  bencana alam 

dan bencana non alam . Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah 

longsor (UU No 24/2007). Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam  atau akibat manusia yang 

antara lain berupa kegagalan teknologi, gagal modernisasi, epidemic, wabah 

penyakit, konflik sosial dan terror(UU No 24/2007). 

2.2.1.  Penanggulangan Bencana 

Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 

penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.  Salah satu tujuan adari 

penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat 

dari ancaman bencana.Berdasarkan UU No 24/2007 tentang penanggulangan 

bencana, setiap orang berkewajiban : 

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara 

keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan 

hidup; 

b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana 

c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan 

bencana 

Untuk melaksanakan kewajiban penangulangan bencana tersebut  masyarakat 

dapat berpartisipasi  dengan cara  menggunakan kearifan tradisional yang ada di 

masyarakat. Dalam perencanaan penangulangan bencana  perlu  berbagai kajian  

antara lain : kajian ancaman bencana , kajian kerentanan masyarakat, kajian 

kemungkinan dampak bencana, kajian pengurangan risiko bencana (UU no 

24/2007) 

2.2.2.  Kearifan Tradisional dalam Penangulangan Bencana 

Masyarakat tradisional  masih memegang teguh kearifan tradisional dalam 

bentuk pengetahuan dan cara pandang tentang bencana yang diwariskan secara 
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turun-temurun dikomunitasnya. Kearifan tradisional dalam bentuk pengetahuan, 

teknologi dan kelembagaan tradisional, merupakan perilaku positif manusia dalam 

berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya.  Kearifan tradisional 

tersebut dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek 

moyang atau budaya setempat. Sebagai bagian dari kebudayaan tradisional, 

kearifan tradisional merupakan aset warisan budaya yang perlu dilestarikan, 

karena terbukti banyak manfaatnya dalam penangulangan bencana. Salah satu 

fungsi dari kearifan lokal adalah untuk mengkonservasi dan melestarikan 

sumberdaya alam, melalui tabu dan mitos (Sartini,  2004) 

Berdasarkan penelitian terhadap masyarakat tradisional di beberapa daerah 

di Indonesia seperti masyarakat Baduy di Banten (Permana et al., 2011); 

masyarakat Simeuleu, Nias dan Siberut ( Meyer dan Watson, 2008) diketahui 

bahwa kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat tersebut dapat mengurangi 

risiko bencana. Berdasarkan hal itu maka penggalian kembali kearifan tradisional 

sangat penting dalam upaya penyelamatan masyarakat dari risiko bencana. 

Dalam rangka mengurangi risiko bencana, perlu peningkatan kapasitas  

(Capacity building) masyarakat dalam penanggulangan bencana. Peningkatan 

kapasitas masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan kemampuan 

manusia atau infrastruktur sosial dalam masyarakat atau organisasi yang 

dibutuhkan untuk mengurangi tingkat risiko (UNISDR, 2004). Peningkatan 

kapasitas masyarakat dapat dilakukan melalui aktivitas penyadaran publik. 

Aktivitas tersebut akan mendorong perubahan perilaku masyarakat yang mengarah 

pada budaya pengurangan risiko (UNISDR,2004) .  

Peningkatan capacity building masyarakat membutuhkan pendidikan. 

Pendidikan untuk Pembangunan berkelanjutan merupakan kunci untuk 

memasukan isu-isu pembangunan berkelanjutan ke dalam pengajaran dan 

pembelajaran (UNESCO,2005 ). Hal tersebut karena pembangunan berkelanjutan 

membutuhkan pengajaran partisipatif dan metode pembelajaran yang memotivasi 

dan memberdayakan peserta didik untuk mengubah perilaku mereka dan 

mengambil tindakan untuk pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk 

Pembangunan Berkelanjutan memungkinkan setiap manusia untuk memperoleh 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diperlukan untuk 

membentuk masa depan yang berkelanjutan (UNESCO.2005  Kearifan tradisional 

yang relevan dengan mitigasi bencana dan perspektif tentang keberlanjutan harus 
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diintegrasikan ke dalam  semua tingkatan  pendidikan. Pengetahuan tentang 

praktek kearifan tradisional yang dimiliki masyarakat di wilayah rawan bencana 

merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko bencana, 

sehubungan dengan keterbatasan dana dan infrastruktur ataupun ketidakamanan 

peralatan serta masih belum solid dan lemahnya sistem mitigasi bencana alam 

yang dilakukan pemerintah.  Pengetahuan  tentang praktek kearifan tradisional 

yang telah terbukti sangat berharga dalam menghadapi bencana alam  dapat 

dijadikan upaya pembelajaran bagi komunitas-komunitas lain yang menghadapi 

situasi serupa dalam hal pengurangan risiko bencana. Pengetahuan tentang 

kearifan tradisional sangat berharga bagi masyarakat setempat terutama dalam 

membangun kesadaran masyarakat (public awareness).Aktivitas penyadaran 

publik mendorong perubahan perilaku mengarah pada budaya pengurangan risiko 

bencana. 

2.3. Mitigasi bencana  

2.3.1. Definisi 

Kata mitigasi berasal dari mitigation (Inggris) yang diartikan sebagai 

tindakan untuk mengurangi keparahan.  Secara secara etimologi berasal dari kata 

latin mitigare. Mitigare merupakan gabungan dari akar kata mitis (yang berarti 

lunak, lembut, jinak) dan agare (yang berarti melakukan mengerjakan , membuat).  

Secara harfiah mitigasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang liar atau keras dibuat 

menjadi jinak atau lembut (Sunarto, 2011).  Apabila dikaitkan dengan bencana 

yang mempunyai sifat keras atau liar, maka mitigasi bencana dapat diartikan 

sebagai sebuah upaya untuk melemahkan kekuatan  bencana agar kerugian atau 

penderitaan  yang ditimbulkannya menjadi berkurang. Sejalan dengan definisi 

tersebut,  UU No 24/ 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa 

mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan  fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan 

menghadapi ancaman bencana. Dalam hal ini mitigasi bencana merupakan suatu 

aktivitas yang berperan sebagai tindakan pengurangan dampak bencana, dan 

merupakan usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi korban ketika bencana 

terjadi, baik korban jiwa maupun harta.( UU No 24/2007). 
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2.3.2. Mitigasi Bencana dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana 

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

risiko bencana. Resiko bencana (Risk) adalah potensi kerugian yang ditimbulkan 

akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa 

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan 

atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.   

Terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan bencana yaitu (UU no 24/2007): 

a) Bahaya alam (natural hazards) dan bahaya karena ulah manusia (man-

made hazards) yang menurut United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction  (UN-ISDR) dapat dikelompokkan menjadi bahaya 

geologi (geological hazards), bahaya hidrometeorologi 

(hydrometeorological hazards), bahaya biologi (biological hazards), 

bahaya teknologi (technological hazards) dan penurunan kualitas 

lingkungan (environmental degradation), 

b) Kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, infrastruktur serta 

elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang berisiko bencana, 

c) Kapasitas adaptasi yang rendah dari berbagai komponen di dalam 

masyarakat. 

Ketiga faktor tersebut sangat krusial dalam mitigasi bencana, artinya ketiga faktor 

tersebut  perlu diantisipasi dengan baik, agar bencana dapat dihindarkan atau 

minimal dapat dikurangi.  Risiko bencana (R) merupakan fungsi dari peluang (P) 

terjadinya bencana dan konsekuensi (K) yang ditimbulkan oleh kejadian tersebut.   

Semakin besar peluang terjadinya bencana dan semakin besar konsekuensi yang 

timbulkan oleh bencana tersebut maka semakin tinggi tingkat risiko bencananya.  

Konsekuensi yang ditimbulkan tergantung tingkat kerentanan (Vulnerability). 

Besarnya konsekuensi dapat dikurangi oleh upaya adaptasi. Berdasarkan ketiga 

faktor yang dapat menyebabkan bencana tersebut, maka untuk mengurangi risiko 

bencana hal yang harus dilakukan adalah : mengurangi bahaya, mengurangi 

kerentanan dan meningkatkan kapasitas adaptasi. 

Kerentanan (vulnerability) adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah 

bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat 

menimbulkan bencana (disaster) atau tidak (UU No 24/2007). Rangkaian kondisi, 

umumnya dapat berupa kondisi fisik, sosial dan sikap yang mempengaruhi 
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kemampuan masyarakat dalam melakukan pencegahan, mitigasi, persiapan dan 

tindak-tanggap terhadap dampak bahaya. Kerentanan fisik  berkaitan dengan : 

bangunan, Infrastruktur, konstruksi yang lemah. Kerentanan sosial  berkaitan 

dengan : kemiskinan, lingkungan sosial, konflik, tingkat pertumbuhan yang tinggi, 

anak anak dan wanita, serta  lansia. Kerentanan mental berkaitan dengan 

ketidaktahuan, ketidaksadaran, kurangnya percaya diri.  

Kapasitas dapat digambarkan sebagai kemampuan fisik /infrastruktur, 

kelembagaan, sosial,  ekonomi , masyarakat yang  terlatih, kepemimpinan dan 

manajemen. Memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana perlu 

dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Salah satu upaya untuk peningkatan 

kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana, adalah melalui pemahaman potensi 

kearifan tradisional yang ada di dalam suatu komunitas tertentu  yang digali 

melalui pendekatan partisipatif. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)  No 21/2008 tentang Penyelenggaraan 

Penangulangan Bencana, mitigasi bencana dapat berbentuk: a) penataan ruang 

berbasis risiko bencana; b) pembangunan infrastruktur dan pengaturan tata 

bangunan; c) pelatihan, penyuluhan dan pendidikan. Sedangkan berdasarkan UU 

No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana,  kegiatan mitigasi bencana 

dilakukan melalui mitigasi struktural dan non struktural. Mitigasi struktural 

meliputi: a) pembangunan sistem peringatan dini; b) pembangunan sarana-

prasarana; c) pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana.  Mitigasi 

non struktural meliputi : a) penyusunan perundang-undangan; b) penyusunan peta 

rawan bencana; c) penyusunan peta risiko bencana; d) penyusunan Amdal; e) 

penyusunan tata ruang; f) penyusunan zonasi; g) pendidikan; h) penyuluhan dan; i) 

penyadaran masyarakat. 

2.4. Peranan Penataan Ruang Dalam Pengurangan Risiko Bencana 

Penataan ruang adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

menghadapi bencana dan mengurangi risiko bencana (UNISDR, 2004). 

Perencanaan penggunaan lahan atau penataan ruang dapat membantu mengurangi 

risiko bencana,  melalui pengurangan tingkat kepadatan pemukiman, menata 

pembangunan instalasi penting di daerah rawan bahaya, pengendalian 

pengembangan  dan kepadatan penduduk, serta penataan jalur layanan untuk 

transportasi, listrik, air limbah,dan fasilitas penting lainnya (UNISDR, 2004).   
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Mitigasi bencana dapat dilakukan melalui penataan ruang  berbasis risiko 

bencana ( PP No 21/2008; UU No 24/2007). Berkaitan dengan hal tersebut, perlu 

pemaduan kearifan tradisional dalam penataan ruang yang dimiliki masyarakat 

dengan kebijakan penataan ruang dari pemerintah.  Sehingga masyarakat  dapat 

mengatur ruang yang mereka tempati agar dapat menyelaraskan dan hidup 

berdampingan dengan bencana  atau “living harmony with disaster” (UNISDR, 

2004).  

2.4.1  Pola Ruang Kampung  Tradisional 

Dari segi etika lingkungan, manusia merupakan bagian dari alam , sehingga 

manusia harus selalu menyesuaikan kehidupannya dengan alam, manusia harus 

hormat terhadap alam, bertanggungjawab , peduli dan tidak merusak alam ( Keraf, 

2002). Masyarakat tradisional dengan kosmologi ruangnya , memahami bahwa 

pola tata ruang tempat tinggal mereka harus selaras dengan alam . Masyarakat 

tradisional  meyakini bahwa keharmonisan  antara manusia dengan alam dapat 

terjadi apabila manusia bersatu dengan alam. Untuk menjaga keharmonisan 

dengan alam mereka biasanya membatasi komunitasnya dalam jumlah tertentu 

(Deny, 2008), sehingga lahan yang terpakai untuk permukiman tetap.  

Pengetahuan dalam penataan ruang tradisional secara tradisi  diwariskan dari satu 

generasi ke generasi berikutnya, dalam hal ini kehidupan masyarakat tradisional 

tidak lepas dari adat istiadat yang berbau mistis dan kepercayaan.   

Kosmologi Sunda  membagi jagat raya ke dalam tiga tingkatan: buana 

nyungcung, tempat para dewa atau Tuhan; buana panca tengah, tempat manusia 

dan makhluk hidup lainnya; dan buana larang, tempat orang yang telah meninggal, 

yaitu tanah ( Deny, 2008).  Hal tersebut tercermin pula dalam pola ruang  

kampung tradisional sunda  yang menganut  filosofi atas, tengah dan bawah . Atas 

adalah tempat para leluhur yang dihormati, tengah adalah  permukiman tempat 

tinggal  masyarakat, dan bawah adalah tempat tinggal para roh halus, jin dan 

demit.  Kosmologi Pola ruang tersebut sejalan dengan pandangan kosmologis yang 

menempatkan manusia dalam himpitan antara yang sakral  dan yang chaos              

( Saringendiyanti, 2008). Sehingga masyarakat yang bermukim di kawasan netral 

harus selalu patuh pada larangan adat untuk tidak memasuki kawasan chaos 

(buruk), yaitu  tempat tinggal para roh, jin, setan, dan sejenisnya,   dan 

menghormati kawasan sacral.  Selanjutnya lihat Gambar 1. 
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Gambar 1. Kosmologi Pola ruang Tradisional Sunda 

 

Pola ruang kampung umumnya menganut filosofi  : Lemah Cai,  luhur 

Handap, wadah Eusi dan kaca-kaca (Kustianingrum et.al, 2013). Lemah-Cai 

berarti tanah air, biasanya untuk perkampungan di pegunungan, dimana ada 

sumber air (sungai, mata air) dan lahan yang subur. Sumber air dan lahan yang 

subur harus dipelihara.  Luhur –handap menunjukkan tempat yang berada diatas 

diatas dianggap sakral, hal ini biasanya dapat dilihat dari pola kampung yang 

menempati wilayah berbukit dan lembah. Tempat-tempat yang dianggap sakral 

berada di atas/tempat yang lebih tinggi.  Wadah-eusi artinya setiap tempat 

diperkampungan merupakan wadah, dan mempunyai isi yang biasanya 

supranatural (Kustianingrum et.al,  2013).  Kaca-kaca merupakan pagar pembatas 

kampung, antara kawasan kotor dan kawasan bersih. Rumah berada di kawasan 

bersih, sedangkan tempat MCK, kandang ternak berada di kawasan kotor. 

Pola ruang kampung tradisional yang selaras dengan alam mampu 

mengurangi risiko bencana. Peletakan rumah yang sesuai dengan kondisi alam 

(kontur, arah angin, arah matahari) , ruang-ruang untuk kegiatan (pertanian) 

ditempatkan selaras dengan alam, demikian pula hutan, sumber air dijaga dan 

dihormati karena diyakini mengandung kekuatan supranatural. 

2.4.2 Pola Permukiman dan Rumah 

Masyarakat tradisional sunda mempunyai kepercayaan terhadap kekuatan 

yang datang dari alam, seperti kekuatan dari matahari, angin dan tanah( Deny, 

2008). Hal tersebut berpengaruh terhadap tata letak permukiman, dan pola 

pesawahan atau ladang. Pola pemukiman di daerah berbukit-bukit biasanya 

mengikuti garis kontur (ngais pasir). Arah angin dan matahari menjadi 

pertimbangan pula dalam menata permukiman. Rumah menghadap utara atau 

 

Sumber: Deny, 2008 

 

Sumber: Saringendiyanti, 2008 
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selatan  dan memanjang barat – timur, agar tidak menentang cahaya matahari dan 

angin. 

Dalam masyarakat  tradisional,  bentuk arsitektur rumah berlandaskan 

pada kepercayaan dan norma yang diyakini dan diwariskan secara turun-temurun.   

Oleh karena itu bentuk arsitektur rumah tradisional merupakan bentuk kolektif 

yang  disepakati , penuh dengan aturan dan  makna  yang secara tradisi diwariskan 

dari generasi ke generasi. Rumah-rumah adat tradisional Sunda di Jawa Barat pada 

umumnya dibangun sesuai dengan ciri-ciri khusus identitas daerah dan adat 

istiadatnya (Deny, 2008). 

Rumah merupakan produk dari kebudayaan , yang mengandung makna 

/filosofi . Rumah tradisional Sunda juga mengandung unsur-unsur kepercayaan 

dan pemaknaan. Rumah merupakan simbol dari makrokosmos yang terdiri atas 

tiga bagian dalam struktur vertikal, yaitu atap, ruang dan kolong (Deny, 2008) . 

Rumah juga diibaratkan seperti tubuh manusia yaitu atap sebagai kepala, bagian 

rumah yang ditempati sebagai badan, dan umpak/tatapakan (batu penyangga 

rumah) sebagai kaki (Kustianingrum et. al, 2013).  Lihat Gambar 2. 

 

Gambar 2. Sketsa Pembagian Ruang Rumah  Secara Vertikal 

(Sumber: Kustianingrum et.al, 2013) 
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2.5. Peranan Teknologi Tradisional dalam Pengurangan Risiko Bencana 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)(2014)
6
 , teknologi adalah 

ilmu pengetahuan terapan; atau keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-

barang yg diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kata 

teknologi  juga merujuk pada  metode teknis, keterampilan, proses, teknik, 

perangkat. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, 

serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan.  Teknologi merupakan salah 

satu dari 7 unsur kebudayaan universal
7
 (Koentjaraningrat, 1996; Sartini, 2004) 

Tradisi adalah  kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun, merupakan 

kesadaran kolektif , dan meliputi segala aspek kehidupan masyarakat (Deny, 

2008). Berdasarkan hal tersebut, maka  teknologi tradisional didefinisikan sebagai 

pengetahuan terapan , metode teknis, keterampilan , proses, perangkat untuk 

menyediakan barang-barang yg diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan 

hidup manusia,  yang diturunkan secara turun temurun dalam suatu masyarakat 

Pengurangan risiko bencana memerlukan berbagai usaha pencegahan. Salah 

satu usaha pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui teknologi.  Teknologi 

tradisional yang menjadi budaya dalam suatu masyarakat seringkali tanpa disadari 

ternyata merupakan cara yang ampuh dalam mencegah bencana. Beberapa 

teknologi tradisioanal antara lain rumah panggung dari kayu dan bambu; peletakan 

rumah mengikuti kontur. Teknologi tradisional, dalam bentuk model rumah 

panggung dalam masyarakat Sunda merupakan adaptasi dari kosmologi Sunda 

yang membagi jagat raya ke dalam tiga tingkatan: buana nyungcung; buana panca 

tengah; dan buana larang, tempat orang yang telah meninggal, yaitu tanah. Rumah 

dibuat berbentuk panggung agar buana panca tengah yang direpresentasikan oleh 

rumah (imah dan bumi) tidak langsung berada di atas tanah, tetapi harus diberi 

jarak.  Bahan rumah tidak boleh menggunakan material berbahan baku tanah, 

seperti genteng dan bata, karena tanah tempat untuk orang meninggal. Dengan 

material bahan tanah, artinya manusia yang masih hidup telah dikubur. 

Berdasarkan kepercayaan tersebut rumah tradisional sunda/Jawa Barat  

                                                             
6 KBBI Online  dikembangkan oleh Ebta Setiawan © 2012-2014 versi 1.3, Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa) 
7 Tujuh unsur Kebudayaan itu adalah : Sistem kepercayaan; Sistem organisasi kemasyarakatan; Sistem 

pengetahuan; Sistem Mata pencaharian hidup-sistem ekonomi; Sistem teknologi dan peralatan; Bahasa; 
Kesenian.  
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mempunyai bentuk fisik, pola struktur dan bentuk morfologi bangunan 

(Koerniawan, et al, 2008) sebagai berikut : 

a. Menggunakan bahan kayu dan bambu sebagai bahan utama struktur rumah 

b. Menggunakan ijuk, talahap, dan ilalang sebagai penutup atap 

c. Menggunakan batu kali sebagai pondasi rumah  

d. Struktur dan konstruksi rumah tradisional dibuat dengan sederhana. 

 Pengetahuan dan teknik membangun yang diturunkan secara turun 

temurun tersebut cukup menyiratkan ketahanan khususnya terhadap bahaya gempa 

yang terjadi (Koerniawan et al,2008). Sedangkan teknologi tradisional untuk 

mencegah longsor, antara lain rumah ditempatkan sesuai kontur (ngais pasir) 

demikian  pula sawah  dan ladang dibuat berteras-teras (nyabuk gunung). Untuk 

memperkuat teras  digunakan batu-batu  yang direkatkan dengan tanah liat. Untuk 

memperkuat tebing  agar tidak mudah longsor biasanya digunakan  pohon bambu 

atau pohon aren. 

2.6.   Peranan Kelembagaan  Sosial  Dalam Pengurangan Risiko Bencana 

Kelembagaan sosial adalah  pengaturan perilaku  seseorang/ kelompok 

dalam kehidupan bermasyarakat.  Pengaturan perilaku tersebut dirumuskan  dalam 

bentuk norma-norma sebagai panduan bertingkah laku  masyarakat (Soekanto, 

1987).   Oleh karena itu kelembagaan sosial diartikan  sebagai  aturan main, 

regulasi atau konvensi yang mendorong sekaligus membatasi seseorang atau 

sekelompok orang untuk berperilaku (Darmawan, 2005). Dengan demikian 

kelembagaan sosial  dibentuk dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar 

masyarakat untuk hidup sesuai aturan yang disepakati (Horton dan Hunt, 1968 ) 

Penyadaran masyarakat bahwa daerah yang mereka tempati rawan bencana 

perlu disosialisasikan secara terus menerus melalui kelembagaan sosial sehingga 

masyarakat menyadari bahwa daerah yang mereka tempati rawan bencana. 

Aktivitas penyadaran publik mendorong perubahan perilaku mengarah pada 

budaya pengurangan risiko (UNISRD,2004). Pengetahuan dan kesadaran tentang 

kebencanaan  mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan 

mitigasi bencana. 

Masyarakat tradisional mempercayai bahwa dengan menjalankan adat-

istiadat sesuai aturan yang diwariskan leluhur mereka, berarti menghormati para 

leluhur tersebut. Sesuatu yang melanggar adat dianggap akan mendatangkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Norma
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malapetaka. Pengaturan perilaku  pada masyarakat tradisional  berdasarkan pada 

norma-norma adat dilakukan oleh pimpinan adat atau sesepuh adat atau kokolot 

adat.  Pimpinan adat tersebut sangat dihormati, sehingga sangat besar peranananya 

dalam membentuk dinamika kehidupan masyarakatnya.  Sosialisasi pengurangan 

risiko bencana lebih efektif dilakukan melalui para pemimpin adat, karena  ucapan 

mereka  akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakatnya. Dengan demikian 

peran para pemimpin adat adalah sebagai stakeholder kunci dalam  pengurangan 

risiko bencana.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

3.1   Tujuan Penelitian 

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

a) Bagaimana masyarakat tradisional Kampung adat Naga memitigasi 

bencana,  sehingga kampung atau tempat tinggal mereka dapat aman dari 

risiko bencana;  

b) Apa saja bentuk kearifan tradisional yang dapat mitigasi bencana, dan ;  

c) Bagaimana mengembangkan dan menyebarkan pada masyarakat 

pengetahuan mitigasi bencana berdasarkan kearifan tradisional tersebut. 

Berdasarkan permasalahan yang ingin diketahui maka tujuan jangka panjang 

dari penelitian ini adalah menggali  dan mengembangkan kearifan tradisional  

dalam mitigasi bencana sebagai upaya pendidikan untuk pembangunan 

berkelanjutan. Pencapaian tujuan jangka panjang tersebut, dapat dilihat pada Road 

Map (Gambar 3) 

 

Gambar 3. Road Map Penelitian Tahun 2009-2020 

 Pengembangan

 Mitigasi Bencana 

Berbasis 

Kearifan Tradisional 
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Untuk tahun pertama (2014) tujuan penelitian adalah : 

1. Mengkaji dan memetakan mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional  di 

Kampung adat Naga 

2. Mengkaji prospek dan fokus mitigasi bencana yang melembaga secara  

tradisi di Kampung adat Naga 

3. Mengkaji pola dan bentuk kearifan tradisional  yang mampu memitigasi 

bencana. 

3.2 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini mempunyai berbagai manfaat yaitu : 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengurangan risiko 

bencana. Pengembangan pengurangan risiko bencana tersebut dilakukan 

dengan memanfaatkan kearifan tradisional yang ada di masyarakat. 

2. Memberikan alternatif pengurangan risiko bencana bagi masyarakat melalui 

model pendidikan mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional  

3. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kurikulum sekolah 

siaga bencana dan model pembelajaran PLH. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Lokasi Penelitian  

Kampung Naga secara geografis  terletak pada Koordinat 7º21’49,024” - 

7º21’31,757” Lintang Selatan dan 107º59’24,753” - 107º59’44,252” Bujur Timur. 

Secara administratif  Kampung Naga terletak di RT 01 Kapunduhan Naga, Desa 

Neglasari, Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dengan batas-batas sebagai 

berikut : Di utara berbatasan dengan Sungai Ciwulan dan Kecamatan Cigalontang;  

di timur berbatasan dengan  pesawahan  Kampung Nagara Tengah Desa Neglasari;  

di  selatan berbatasan dengan  perkampungan dan jalan raya Salawu; di barat 

berbatasan dengan Sungai Ciwulan dan Desa Tanjungsari.  

Kawasan Kampung Naga merupakan lembah yang dikelilingi oleh 

perbukitan, Posisi lahan di bagian barat kampung lebih tinggi dibandingkan 

dengan di bagian timur. Masyarakat Sunda menyebut posisi kawasan seperti itu 

dengan istilah taneuh bahe ngetan (kondisi lahan dengan kontur miring ke arah 

timur). Berdasarkan kepercayaan masyarakat, kawasan dengan kondisi lahan 

seperti itu merupakan tempat ideal, untuk pemukiman dan pertanian.  

Berdasarkan hasil  analisis citra landsat (BING MAP 2010), wawancara & 

observasi lapangan,   luas kampung Naga diperkirakan + 17,64  ha.  Lokasi 

kampung Naga diperlihatkan Gambar 4 

 
Gambar 4 Lokasi Kampung Naga 
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4.2 Data  

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 

yang dikumpulkan terdiri atas : batas kampung Naga, penggunaan lahan, 

perumahan, kependudukan, perekonomian , sosial budaya dan adat istiadat dan 

kebencanaan. Teknik pengambilan data primer adalah wawancara dengan 

masyarakat dan pengamatan lapangan.  Pengambilan sampel dilakukan dengan 

dengan teknik tidak acak.  Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik  

incidental, responden adalah kuncen, para pemandu wisata, dan masyarakat yang 

mengetahui adat istiadat kampung Naga. Wawancara dilakukan secara terstruktur 

menggunakan daftar pertanyaan dengan bentuk terbuka. Pertanyaan berkaitan 

dengan kondisi kampung secara umum, adat istiadat, kehidupan sosial, kehidupan 

ekonomi, pengaruh budaya dari  luar kampung Naga; dan mitigasi bencana.  

Pengamatan lapangan dengan menggunakan kamera dan alat GPS untuk 

memastikan posisi suatu objek.  Objek observasi adalah lingkungan kampung 

secara keseluruhan, posisi kampung  terhadap sungai ,penggunaan lahan, tata letak 

perumahan, fasilitas dan sarana dasar perumahan,  konstruksi rumah/bangunan, 

ruangan dalam rumah, dan bahan bangunan.  

Data sekunder yang dikumpulkan terdiri atas : peta digital dan dokumen 

(hard copy dan soft copy). Peta digital terdiri atas : Citra tahun 2010; jenis tanah, 

curah hujan, geologi, rawan bencana; kelerengan, ketinggian, RTRW Kabupaten 

Tasikmalaya 2011-2021. Dokumen terdiri atas : Renstra Kabupaten Tasikmalaya 

2011-2015 ; Perda Kabupaten Tasikmalaya No 2 tahun 2012 tentang RTRW 

Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031; Kabupaten Tasikmalaya dalam Angka 2011; 

Kecamatan Salawu dalam Angka 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.21/Prt/M/2007 Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung 

Berapi dan Gempa Bumi. 

Teknik pengambilan data sekunder adalah studi literatur, telaah dokumen, 

telaah hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lokasi penelitian, peta dan 

citra. Data sekunder dikumpulkan melalui kunjungan instansi (Bapeda Kabupaten 

Tasikmalaya),  kunjungan perpustakaan, dan media elektronik.  Selanjutnya data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Data  dan Sumber Data 

No Data Sumber Data 

1 Kependudukan  Wawancara,  Kecamatan Salawu dalam angka 2012 

2 Sosial budaya Wawancara, observasi lapangan, studi literatur 

3 Perekonomian  Wawancara, observasi lapangan, studi literatur 

4 Adat istiadat  Wawancara,  observasi lapangan , studi literatur,  

5 Citra 2010 Pemda Kab Tasikmalaya 

6 Peta  dasar Pemda Kab Tasikmalaya 

7 Peta tematik  Pemda Kab Tasikmalaya 

8 Kebencanaan Wawancara, studi literatur,  observasi lapangan,  

9 Penggunaan lahan  Citra 2010, RTRW Kab Tasikmalaya, observasi 

lapangan 

10 Perumahan  Citra 2010, observasi lapangan, wawancara, studi 

literatur 

11 Perda, Renstra RTRW, 

RPJMD, RTRW 

Pemda Kabupaten Tasikmalaya 

12 Standar, kriteria, 

peraturan perundangan 

Media elektronik, perpustakaan  

13 Infrastruktur dan fasilitas   Data statistik,  observasi lapangan, wawancara,  

 

4.3 Analisis  

Secara umum, analisis dilakukan dengan metoda pendekatan triangulasi, yaitu 

analisis terhadap dokumen/literatur, wawancara dan observasi . Dalam hal ini hasil 

analisis terhadap dokumen diverifikasi oleh wawancara dan observasi, demikian 

pula hasil wawancara diverifikasi oleh data sekunder dan observasi.(Gambar 3) 

ObservasiObservasi

DokumenDokumen WawancaraWawancara

 

Gambar 5 Skema Analisis Menggunakan Metoda PendekatanTriangulasi 

Untuk mencapai tujuan  penelitian ada tiga analisis yang digunakan yaitu : 

metoda  kualitatif deskriptif, Sistem Informasi Geografis (SIG) dan skoring 

(Gambar 4) 



23 
 

 

Gambar 6 Bagan Alir Penelitian Tahun 2014 

4.3.1 Sistem Informasi Geografis  

Sistem informasi geografis (SIG)  menggunakan teknik geoprosesing 

terhadap  peta administrasi, Citra, peta sungai, peta kontur, peta geologi untuk 

menghasilkan peta penggunaan lahan, kemiringan lereng, sempadan sungai dan 

potensi bahaya (Gambar 5) 
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Gambar  7 Skema Analisis Menggunakan Sistem Informasi Geografis 
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4.3.2 Metoda skoring  

Metoda skoring dipakai untuk menentukan  tingkat kerentanan dan 

kemampuan mitigasi bencana di Kampung Naga.  Dalam hal ini metoda skoring 

menggunakan skala 1-5 untuk variabel kerentanan. Komponen kerentanan terdiri 

atas: fisik lingkungan; sosial, ekonomi, infrastruktur, dan bangunan.  Standar yang 

digunakan untuk menilai kerentanan antara lain dari SK Dirjen Reboisasi 

&Rehabilitasi Lahan No 073/Kpts/1994   tentang Pedoman Penyusunan Pola 

Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Daerah Aliran Sungai; Keppres No 

32/1990 tentang kawasan lindung; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

No.21/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan 

Gunung berapi  dan Gempa Bumi.  Total skor untuk tingkat kerentanan masing-

masing komponen dibuat menjadi 3 kategori, yaitu: Tinggi (T), Sedang (S); 

Rendah (R). 

Variabel kerentanan fisik lingkungan terdiri atas : kemiringan lereng; jarak 

dari tepi sungai; gerakan tanah; sesar; jenis tanah dan radius dari titik gempa bumi 

(Tabel 2.). Variabel tingkat kerentanan ekonomi-sosial penduduk  yaitu:  mata 

pencaharian penduduk; Ratio Laki-laki terhadap wanita; Beban tanggungan; 

pendidikan dan kepadatan penduduk di perumahan (Tabel 3). Variabel tingkat 

kerentanan Infrastruktur dan bangunan yaitu : Jalur evakuasi keluar kampung; 

material bangunan; Kepadatan bangunan; Pola tata letak dan konstruksi bangunan 

(Tabel 4).  Variabel tingkat kerentanan kesehatan  yaitu : fasilitas kesehatan dan 

tenaga kesehatan (Tabel 5).  

Tabel 2.  Ukuran Kerentanan Fisik Lingkungan 

N

o 

Komponen 

Fisik 

Lingkungan 

Nilai kerentanan Kategori 

Kerentanan 

  1 2 3 4 5 

1 Kemiringan 
lereng *1 

0-8 %   8-15%  15-25 %  25-40%  >40 %  

R 

S 

T 

  
  

 

 

 

6-14 

14,01-22 

22,01 -30 

 

 

2 
Jarak dari tepi 

sungai *2 
>100 m   50-100 m 

  
<50 m 

3 Gerakan tanah rendah 
agak 

rendah 
Menengah 

agak 

tinggi 
tinggi 

4 Jarak sesar *3 
>1000 m 

  
100- 1000 
m   

<100 m 

5 Jenis tanah*1 

Aluvial,  
planosol, 
Glei, 
laterik,  
hidro morf 

latosol, 

Brown 
forest,  non 
calcic,  
brown 
mediteran 

Andosol,  
laterit,  
podsolik 
merah-

kuning 
(ultisol),  
grumosol,
podsolik  

Regosol,  
litosol,  
organo 
sol, 
renzina 
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N

o 

Komponen 

Fisik 

Lingkungan 

Nilai kerentanan Kategori 

Kerentanan 

  1 2 3 4 5 

6 
Radius dari titik 

Gempa *3 >20 km 
15-20 

km 
10-15 km 5-10 km <5 km 

 

Sumber :  

*1   SK Dirjen Reboisasi &Rehabilitasi Lahan No 073/Kpts/1994   tentang Pedoman Penyusunan 

Pola Rehabilitasi Lahan dan Konservasi  

Tanah Daerah Aliran Sungai 

*2    Keppres No 32/1990 ; Perda Prov Jawa Barat No 2/2006 
*3   Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.21/PRT/M/2007 Pedoman Penataan Ruang Kawasan 

Rawan Letusan Gunung berapi  dan Gempa Bumi. 

 

Tabel 3  Ukuran Kerentanan Sosial  Ekonomi Penduduk 

N

o 

Komponen  

Ekonomi 

Skor  kerentanan Kategori 

Kerentanan 
1 2 3 4 5 

1 
Mata pencaharian 

pertanian  

10-20 

% 20-40% 40-60% 

60-80 

% 

80-

100% 

R 

 

S 

 

T 

5– 11,66 

 

11,67 – 18,33 

 

18,34 - 25 
2 

Ratio Laki-laki 

terhadap wanita < 1  1-2 2-3  3-4 >4 

3 Beban tanggungan 1-2  2-3 3-4  4-5 >5 

4 Pendidikan  AK/PT   

SMP/ 

SMA   SD 

5 

Kepadatan 

penduduk di 

perumahan 

<50 

jiwa/ha 

50 - 

100 

jiwa/ha 

100 - 

150 

jiwa/ha 

150-

200 

jiwa/ha 

>200 

jiwa/ha 

 

Tabel 4 Ukuran Kerentanan Infrastruktur dan Bangunan 

N

o 

Komponen  

Infrastruktur dan 

bangunan  

Skor  kerentanan Kategori 

Kerentanan 1 2 3 4 5 

1 Jalur evakuasi keluar 
kampung 

5-10 
menit 

10-15 
menit 

15-20 
menit 

20-25 
menit 

>25 
menit 

R 
S 

T 

4- 9,33 
9,331-14,67 

14,671-20 2 Material bangunan  kurang 

rawan  

 Rawan  sangat 

rawan  

3 Kepadatan 

bangunan* 

< 30 

unit/ha 

 30-60 

unit/ha 

 >60 

unit/ha 

  

4 Pola tata letak dan 

konstruksi 

bangunan* 

Kon 

struksi 

tradisio 

nal 

menye 

bar  

 Kons 

truksi 

semi 

perma 

nen 

menge 

lompok

/ 

menye 
bar; 

atau 

kons 

truksi 

tradisio

nal  

menge 

 Konstruk

si beton  

bertulang 

menge 

lompok 
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N

o 

Komponen  

Infrastruktur dan 

bangunan  

Skor  kerentanan Kategori 

Kerentanan 1 2 3 4 5 

lompok  

Sumber : *) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.21/PRT/M/2007 Pedoman Penataan Ruang Kawasan 

Rawan Letusan Gunung berapi  dan Gempa Bumi. 

 

Tabel 5 Ukuran Kerentanan  Fasilitas Kesehatan 

N

o 

Komponen  

Fasilitas 

Kesehatan 

Skor  kerentanan Kategori 

Kerentanan 
1 2 3 4 5 

1 Fasilitas 

kesehatan 

RSU Puskes 

mas 

Pustu Poliklinik Posyandu R = 2-4,66 

S = 4,67 -7,33 

T =7,34- 10 2 Tenaga 

kesehatan 

Dokter 

spesialis 

Dokter 

umum 

Bidan 

/mantri 

Dukun/ 

bidan 

bersertifi 

kat 

Dukun 

tidak 

tersertifi 

kasi 

Sumber:  Kecamatan Salawu dalam Angka 2012 

4.3.3 Metoda Kualtatif Deskriptif  

Metoda kualitatif digunakan untuk menganalisis: kemampuan mitigasi 

bencana; prospek dan fokus mitigasi bencana; serta bentuk kearifan tradisional 

yang mampu memitigasi bencana. Kemampuan mitigasi dianalisis secara kualitatif  

dengan menggunakan 4 komponen yaitu : sosial- ekonomi, bangunan, infrastruktur 

dan pola ruang kampung. Prospek dan fokus bencana  dianalisis secara deskriptif 

kualitatif  terhadap komponen adat istiadat, kebijakan dan pengaruh perubahan 

penggunaan lahan di luar kampung Naga. Selanjutnya bentuk kearifan tradisional 

yang mampu memitigasi bencana dianalisis secara kualitatif  menggunakan hasil 

analisis fokus mitigasi bencana. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1   Pemetaan Mitigasi Bencana Berbasis Kearifan Tradisional  Di Kampung 

Naga 

Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana, 

sedangkan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk 

mengurangi risiko bencana.  Terdapat 3(tiga) faktor yang menyebabkan bencana , 

yaitu : bahaya ( natural hazards dan man-made hazards); kerentanan 

(Vulnerability); dan kapasitas  adaptasi yang rendah dari berbagai komponen 

masyarakat.  Berdasarkan hal tersebut, maka pemetaan mitigasi bencana di 

Kampung Naga akan membahas tiga hal yaitu : potensi bahaya,  tingkat 

kerentanan, dan kemampuan mitigasi sebagai kapasitas adaptasi masyarakat. 

5.1.1. Potensi  Bahaya Di Kampung Naga 

Potensi bahaya di Kampung Naga dibagi menjadi bahaya yang disebabkan 

oleh alam (natural hazards) dan bahaya yang disebabkan oleh ulah manusia (man-

made hazards).  

A. Bahaya Alam (Natural Hazards) 

Secara alamiah, letak geografis kampung Naga berada di daerah dengan 

berbagai potensi bahaya alam, yaitu gempa bumi,  gerakan tanah,  longsor,  banjir , 

kekeringan,  erosi dan angin kencang. Hasil penelusuran data sekunder dan 

wawancara dengan penduduk Kampung Naga, potensi bahaya yang mengancam 

adalah:  

A.1. Gempa Bumi 

Data BPBD Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan bahwa , Kabupaten 

Tasikmalaya merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang rawan gempa 

bumi. Salah satu pusat gempa berada di Kecamatan Cigalontang yang berjarak 

kurang dari 5 Km dari Kampung Naga. Jarak yang relative dekat ke pusat gempa 

ini menyebabkan Kampung Naga rawan terkena dampak gempa bumi. Data dari 

BVMG menunjukkan kejadian gempa di kabupaten Tasikmalaya selama 5 tahun 

terakhir dengan intensitas antara 5 - 7,2SR. Gempa bumi ini merupakan bahaya 

yang setiap saat berpotensi mengancam Kampung Naga (Tabel 6). 
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Tabel  6  Kejadian Gempa di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2009-2014 

No Tgl/bln/tahun Kekuatan Gempa 

1 2/9/2009 7,2 SR 

2 10/1/2010 5,4 SR 

3 13/6/2013 6,5 SR 

4 5/7/2013 5,1 SR 

5 31/10/2013 5,1 SR 

6 3/11/2013 5,4 SR 

7 25/11/2013 5,2 SR 

8 20/3/2014 5,6 SR 
Sumber  DIBI BNPB; BVMG 

A.2 Gerakan Tanah 

Selain gempa bumi, Di Kabupaten Tasikmalaya bagian utara terdapat sesar  

yang memanjang barat-timur. Sesar tersebut melalui kawasan Kampung Naga. 

Berkaitan dengan sesar tersebut,  data dari Bapeda Kabupaten Tasikmalaya, 

menyebutkan bahwa kawasan kampung Naga masuk dalam zona gerakan tanah 

tinggi. Dampak dari gerakan tanah adalah amblesan dan longsor. Hal ini berarti 

gerakan tanah merupakan bahaya yang setiap saat berpotensi mengancam  

Kampung Naga (Gambar 8). 

 

Gambar 8 Potensi Bencana Kampung Naga 

A.3. Longsor 

Longsor selain disebabkan oleh terjadinya gerakan tanah akibat aktivitas 

sesar, juga dapat disebabkan oleh lereng yang curam (kelerengan  >25%) , jenis 

tanah,  pengelolaan lahan, curah hujan  yang tinggi,dan  getaran (dari lalulintas 

atau kegiatan pembangunan).   Kampung Naga dikelilingi oleh bukit dengan 
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kelerengan 15-40 % (Gambar 9).  Jenis tanah Ultisol (podsolik merah kuning), 

tanah ini sifatnya tidak mantap, agregat kurang stabil, infiltrasi dan permeabilitas 

lambat.  Walaupun di kawasan Kampung Naga curah hujan antara 13,6-20,7 

mm/hari hujan termasuk kategori rendah, akan tetapi   kampung Naga mempunyai 

potensi gerakan tanah tinggi dan dilalui sesar. Oleh karena itu potensi longsor di 

kawasan berbukit cukup besar. 

 

Gambar 9 Kemiringan Lereng Kampung Naga 

Di daerah perbukitan pemanfaatan lahan adalah hutan, kebun campuran, 

sawah dan perumahan. Pemanfaatan lahan sawah dan perumahan di daerah 

perbukitan dapat menjadi pemicu longsor. Selain itu lokasi kampung Naga juga 

tidak jauh (+ 1 km) dari Jalan raya Tasikmalaya - Garut dengan volume lalulintas 

cukup ramai, juga rentan longsor akibat getaran.  Hasil pengamatan lapangan pada 

bulan maret 2014, memperlihatkan di bukit dengan pemanfaatan lahan untuk 

kebun campuran  terjadi longsor tebing dengan luas yang kecil.  Berdasarkan hasil 

wawancara terhadap penduduk pada bulan Maret 2014, diperoleh  

informasi bahwa longsor memang kadang-

kadang terjadi di lahan kebun campuran dan 

sawah. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

longsor merupakan bahaya yang berpotensi 

mengancam Kampung Naga. Kebun campuran yang mengalami longsor 

A.4. Banjir  

Curah hujan di Kecamatan Salawu dan sekitarnya termasuk dalam katagori 

rendah yaitu antara 13,6 – 27,7 mm/hari hujan.  Letak perumahan Kampung Naga 
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berada di kelokan sungai Ciwulan. Sungai Ciwulan mengalir dari barat (di bagian 

utara kampung) ke timur (di bagian selatan Kampung.  Di bagian barat-utara 

kampung, sungai Ciwulan dibentengi oleh bukit berhutan (hutan karamat). 

Sedangkan di bagian timur  kampung , tepi sungai ciwulan berjarak 50-100 m dari 

perumahan. Apabila menggunakan standar sempadan sungai ( PP no 32/1990) , 

sebagian dari perumahan di kampung Naga berada pada kawasan sempadan sungai 

.  Ketinggian kampung dari muka air sungai 10-50 m.  Selain itu jenis tanah ultisol 

adalah tanah yang infiltrasi dan permeabilitasnya lambat sehingga berpotensi 

terjadi genangan setelah hujan. Berdasarkan hal tersebut, banjir merupakan bahaya 

yang dapat mengancam Kampung Naga.  Posisi perumahan di Kampung Naga 

terhadap sempadan sungai Ciwulan dapat dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10 Posisi Perumahan Kampung Naga Terhadap Sungai Ciwulan 

A.5 Angin Kencang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan penduduk Kampung Naga, angin kencang 

sering terjadi di kawasan Kampung Naga . Angin kencang terasa di sekitar sawah 

kebun dan hutan  dengan arah timur-barat. Angin kencang tidak sampai merusak 

rumah hanya mematahkan pepohonan di kebun dan hutan. Berdasarkan hal 

tersebut, angin kencang  juga merupakan bahaya yang dapat mengancam 

Kampung Naga. 
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A.6  Erosi tepi sungai 

Aliran sungai Ciwulan 

menikung tajam di bagian selatan 

Kampung.  Arus deras sungai Ciwulan 

telah mengikis sebagian bibir sungai 

di bagian selatan kampung .  Saat ini 

telah dibangun 4 buah tanggul 

penahan arus oleh pemerintah. 

 

Bagian kampung yang terkikis aliran sungai 

B. Bahaya oleh Ulah Manusia (Man-made Hazards) 

Potensi bahaya tidak hanya datang dari alam, tetapi juga dapat disebabkan 

oleh ulah masyarakat. Bahaya dapat berasal dari ulah masyarakat  kampung Naga 

maupun masyarakat luar kampung Naga. Potensi bahaya yang disebabkan oleh 

ulah manusia adalah kebakaran. 

B.1. Kebakaran 

Kejadian kebakaran  yang menghanguskan rumah-rumah di Kampung Naga 

pernah terjadi tahun 1957 yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII.  Kebakaran di 

satu rumah dapat membakar seluruh bangunan yang ada di Kampung Naga.  

Kebakaran besar dapat terjadi karena bangunan terbuat dari bahan yang mudah 

terbakar dan jarak antar rumah yang relatif  dekat. Oleh karena itu  kebakaran 

merupakan potensi bahaya yang merupakan ancaman bagi Kampung Naga. 

5.1.2. Tingkat kerentanan bencana di Kampung Naga 

Kerentanan adalah keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan 

masyarakat dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya atau ancaman 

bencana. Berdasarkan hal itu tingkat kerentanan bencana di Kampung naga 

dibahas berdasarkan  kondisi fisik lingkungan, ekonomi, sosial penduduk, 

infrastruktur dan bangunan 

A. Kondisi Fisik Lingkungan 

Kampung Naga mempunyai  morfologi berbukit-bukit dengan ketinggian 

antara 593 – 660 m dpl,  kemiringan lereng antara 8-40 %. Perumahan berada pada 

ketinggian  609 - 624 m dpl, dengan kemiringan 15-25 %. Jenis tanah adalah 

ultisol dengan karakteristik agregat tidak stabil dan infiltrasi rendah.  Jarak 

perumahan dari bibir sungai Ciwulan < 100 m . Kampung Naga dilalui oleh sesar, 
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termasuk kawasan gerakan tanah tinggi dan berjarak < 5 km dari pusat gempa.  

Selanjutnya dapat di lihat Tabel 7.   Dari hasil analisis berdasarkan komponen fisik 

lingkungan, tingkat kerentanan Kampung Naga masuk dalam kategori tinggi. 

Tabel 7 Tingkat Kerentanan Fisik Lingkungan Kampung Naga 

No Komponen Fisik Lingkungan  Kondisi Kampung Naga  skor  Kategori 

1 Kemiringan lereng  15-25 % 3 R= 6-14 

2 Jarak perumahan dari tepi sungai  50-100 m 3 S= 14,1-22 

3 Gerakan tanah tinggi  5 T= 22,1-30 

4 Jarak dari Sesar  < 100 m 5  

5 Jenis tanah Ultisol  4  

6 Jarak dari pusat gempa <5 km  5 
 

  Total skor   25 T 

Sumber : Hasil analisis 

A. Kondisi  Sosial Ekonomi Penduduk 

Sebagian besar (+ 90%)penduduk kampung Naga mempunyai mata 

pencaharian utama sebagai petani tradisional, yang sangat tergantung pada alam.  

Pekerjaan utama sebagai petani sesuai dengan adat istiadat. Oleh karena itu 

kerusakan pada alam akan berpengaruh besar terhadap perekonomian masyarakat . 

Dengan demikian dari segi ekonomi tingkat kerentanan penduduk  Kampung Naga 

termasuk kategori tinggi. 

Pada Tahun 2014, Kampung Naga dihuni oleh 315 orang  terdiri dari  167 

laki laki dan 148 wanita , jumlah kepala keluarga 108. Penduduk berdasarkan usia  

terdiri dari anak-anak (< 13 tahun) berjumlah 70 orang, dewasa (14-50 tahun) 

berjumlah 60 orang , dan orang tua (> 50 tahun ) berjumlah 185 orang.   Penduduk 

Kampung Naga umumnya berpendidikan SD. 

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk laki-laki 1,13 kali jumlah 

penduduk wanita.  Semakin sedikit jumlah penduduk wanita dibandingkan laki-

laki , maka peluang terjadinya korban akan lebih kecil.  Rasio beban tanggungan  

yaitu perbandingan antara anak-anak dan orang tua terhadap orang dewasa adalah 

3,14  Artinya setiap satu orang dewasa harus menangung anak-anak dan orang tua  

kurang lebih 4 orang . Semakin banyak orang tua dan balita semakin tinggi 

peluang jatuhnya korban apabila terjadi bencana.   Tingkat pendidikan sebagian 

besar (90%) penduduk adalah SD, hal ini dapat berpengaruh terhadap kemampuan 

masyarakat dalam mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana.  Besarnya 
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prosentase penduduk berpendidikan SD dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi 

masyarakat.  

Luas areal perumahan adalah 1,5 ha,  sehingga kepadatan penduduk di 

kawasan perumahan adalah 210 jiwa/ha, angka tersebut termasuk tinggi untuk 

daerah perdesaan. Hal ini dikarenakan luas lahan perumahan yang terbatas, dan 

jumlah penduduk yang bertambah (Tabel 8). Berdasarkan hasil analisis komponen 

sosial, dan ekonomi, tingkat kerentanan Kampung Naga masuk dalam kategori 

tinggi. 

Tabel 8 Tingkat Kerentanan Sosial Ekonomi Penduduk Kampung Naga 

No 
Komponen Sosial ekonomi 

penduduk 

Kondisi  

Kampung Naga  
skor  

Kategori tingkat 

kerentanan 

1 Mata Pencaharian utama 90 % bertani 5  

2 Ratio Laki-laki terhadap wanita 1,13 2 R =5-11,66 

3 Beban tanggungan 3,14 3 S = 11,67-18,33 

4 Pendidikan  90% SD 5 T = 18,34 - 25 

5 Kepadatan penduduk di perumahan 210 jiwa/ha 5  

Total skor 20 T 
Sumber: Hasil analisis 

B. Infrastruktur dan Bangunan 

Lokasi kampung Naga berada di lembah Sungai Ciwulan, untuk mencapai 

kampung Naga dari jalan raya Garut-Tasikmalaya diperlukan waktu minimal 15 

menit.  Sebaliknya dari arah kampung Naga ke jalan raya dibutuhkan waktu 

minimal 20 menit. Hal tersebut 

disebabkan untuk menuju kampung Naga harus 

melewati anak tangga, terbuat dari semen dengan lebar 

1 m.  Jumlah anak tangga diperkirakan mencapai 300 

buah. Kemiringan anak tangga antara 45-60˚.  Apabila 

terjadi bencana, hal tersebut merupakan hambatan 

dalam hal evakuasi keluar dari kampung. 

 
Jalan setapak berundak dengan 

lebar 1 m 

Kepadatan bangunan di areal perumahan 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

resiko bencana.  Sesuai Keputusan menteri Pekerjaan 

Umum No 21/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan 
 

Jarak antar samping bangunan 
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Pola tata letak bangunan, dapat menambah resiko 

bencana, berdasarkan  Keputusan menteri Pekerjaan 

Umum No 21/ PRT/M/2007 tentang Pedoman Penataan 

Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Api dan 

Gempa Bumi, untuk daerah perdesaan dengan bangunan 

tradisional berpola mengelompok mempunyai tingkat 

kerawanan sedang. Kampung Naga mempunyai pola 

bangunan mengelompok dengan kepadatan relatif  

tinggi yaitu 76 bangunan/ha (>60 unit/ha). Oleh karena 

itu pola tata letak bangunan di kampung Naga yang 

mengelompok tingkat kerentanannya tinggi (Tabel 9). 

Berdasarkan hasil analisis, tingkat kerentanan 

infrastruktur dan bangunan di Kampung Naga adalah 

tinggi.  

 
Pola perumahan mengelompok  

 
Pola perumahan mengelompok 

dengan kepadatan relatif tinggi (>60 
unit/ha) 

Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Api dan 

Gempa Bumi, kepadatan bangunan di daerah perdesaan 

dengan kepadatan > 60 unit/ha mempunyai tingkat 

kerawanan yang tinggi.   Semakin padat bangunan, 

maka resiko bencana semakin besar. Di Kampung Naga 

terdapat 113 bangunan, kepadatan bangunan di areal 

perumahan kampung Naga yang luasnya 1,5 ha adalah 

76 bangunan/ha, dengan demikian tingkat 

kerentanannya tergolong tinggi. 

Kepadatan yang tinggi menjadi rentan  terutama 

apabila terjadi kebakaran. Material bangunan rumah di 

Kampung Naga sesuai ketentuan adat, adalah kayu, 

bambu ,ijuk,  alang-alang, dan daun tepus.  Material 

bangunan tersebut dalam kondisi kering sangat rentan 

terhadap bahaya kebakaran.  Jarak antar rumah yang 

relatif dekat, yaitu antar muka bangunan 3 m, samping 

dan belakang bangunan 1-2 m, juga dapat menyebabkan 

kebakaran di satu rumah merembet ke rumah lain dan 

menghanguskan seluruh bangunan di kampung Naga. 

 
Jarak antar muka bangunan 

 

 
Jarak antar belakang bangunan 

 

 

Bangunan terbuat dari kayu dan 
bambu. 
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Tabel 9 Tingkat Kerentanan Infrastruktur dan Bangunan Kampung Naga 

No 
Komponen Infrastruktur dan 

bangunan 
Kondisi Kampung Naga  skor  

Kategori tingkat 

kerentanan 

1 Jalur evakuasi keluar kampung >20 menit 3 R = 4 – 9,33 

2 Material bangunan  

Kayu, bambu alang-alang, 

daun tepus 5 

S = 9,33- 14,66 

3 Kepadatan bangunan 76 bangunan/ha 5 T = 14,66 - 20 

4 

Pola tata letak dan konstruksi 

bangunan  

Berkelompok konstruksi 

tradisional (kayu) 3 

 

Total Skor 16 T 

Sumber: Hasil Analisis 

C. Fasilitas Kesehatan  

Bencana dapat menimbulkan krisis kesehatan. Oleh karena itu dalam 

mitigasi bencana, keberadaan dan jarak terhadap fasilitas kesehatan adalah  

penting untuk mengurangi krisis kesehatan tersebut. Jarak yang sangat jauh 

terhadap fasilitas kesehatan dan tidak adanya fasilitas kesehatan  dapat 

menyebabkan korban bencana semakin besar. 

 Di Desa Neglasari dimana Kampung Naga berlokasi, hanya ada 1 buah 

posyandu, 1 orang bidan  yang berpraktek di dekat pintu masuk ke Kampung Naga 

dan  4 orang dukun bayi. Hasil wawancara dengan penduduk, dapat disimpulkan  

masyarakat kampung Naga  apabila sakit, biasanya berobat secara tradisional 

dengan daun-daunan atau ke tukang ngobatan. Tukang ngobatan di Kampung 

Naga ada 5 orang. Jarak dari Kampung Naga ke Puskesmas adalah 10 km.. 

Sehingga dari segi Fasilitas dan tenaga kesehatan, tingkat kerentanannya tinggi 

(Tabel 10). 

Tabel 10  Tingkat kerentanan  Fasilitas Kesehatan Kampung Naga 

No Komponen kesehatan Kondisi Kampung Naga  skor  
Kategori tingkat 

kerentanan 

1 Fasilitas kesehatan Posyandu 5 R = 2 – 4,66 

S = 4,67 – 7,32 

T = 7,33 - 10 
2 Tenaga Kesehatan Bidan 3 

Total skor 8 T 

Sumber: Hasil Analisis 
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D. Penggunaan Lahan dan Kebijakan Tata Ruang. 

Penggunaan lahan sekitar kampung Naga dan 

kebijakan tata ruang dapat menjadi ancaman bagi 

Kampung Naga. Analisis terhadap peta tutupan lahan  

diluar Kampung Naga, menunjukkan bahwa saat ini hutan 

yang masih terpelihara berada di wilayah Kampung Naga, 

sedangkan  tutupan lahan di luar kampung Naga adalah 

kebun, sawah dan perumahan. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, Kampung 

Naga ditetapkan sebagai kawasan konservasi (kawasan 

cagar budaya) sedangkan wilayah sekitar kampung Naga 

ditetapkan sebagai kawasan lahan basah/sawah. Oleh 

karena itu walaupun Kampung Naga tetap terjaga secara 

formal (hukum) dan non formal (adat), tetapi kebijakan 

tersebut dikhawatirkan akan berdampak terhadap 

Kampung Naga.  Hal tersebut karena hutan atau kebun, 

yang dapat mengurangi bahaya banjir maupun longsor , 

telah digantikan oleh sawah (Gambar 11). 

 

 

 

Penggunaan lahan di sekitar 
Kampung Naga di dominasi 
sawah dan Kebun campuran 

 

Gambar 9 Penggunaan Lahan Kampung Naga dan Sekitarnya. 

 

Potensi bahaya  yang paling besar akibat perubahan pola ruang luar kampung 

Naga  adalah tanah longsor dan banjir. Sebagai gambaran , kejadian longsor  di 

Kabupaten Tasikmalaya terutama terjadi di kawasan  rawan gerakan tanah tinggi. 
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Menurut BPBD Kabupaten Tasikmalaya  hampir 90 % wilayahnya rawan longsor
8
. 

Selain longsor, bencana banjir juga kerap terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, 

terutama pada musim hujan. Tahun 2013 di Tasikmalaya telah terjadi 331 bencana 

banjir
9
. Berdasarkan hal tersebut maka tingkat kerentanan dikategorikan tinggi (Tabel 11). 

Tabel 11 Tingkat kerentanan  Akibat Penggunaan Lahan  Sekitar dan Kebijakan 

Tata Ruang Kampung Naga 

No 
Komponen Penggunaan 

Lahan & Kebijakan 
Kondisi Kampung Naga  skor  

Kategori tingkat 

kerentanan 

1 Penggunaan lahan sekitar  
Kebun  campuran, sawah, 

perumahan 
5 

R = 2 – 4,66 

S = 4,67 – 7,32 

T = 7,33 - 10 2 Kebijakan tata ruang Lahan basah/sawah 3 

Total skor 8 T 

Sumber: Hasil Analisis 

5.1.3. Kemampuan  Mitigasi Terhadap Bencana di Kampung Naga 

Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, melalui pembangunan fisik, penyadaran masyarakat dan peningkatan 

kemampuan  menghadapi bencana. Untuk mengurangi risiko bencana, masyarakat 

harus mempunyai  kemampuan, kekuatan dan  potensi yang dapat  membuat 

mereka mampu mencegah, mengurangi, dan siap-siaga dalam menghadapi 

bencana.  Kemampuan mitigasi bencana di Kampung Naga diukur melalui 

kemampuan ekonomi,  sosial, bangunan , infrastruktur dan tata ruang. 

A. Kemampuan  Sosial – Ekonomi 

Penduduk Kampung Naga selain bertani, juga 

melakukan pekerjaan lain yaitu berdagang, pemandu 

wisata,  dan  buruh bangunan. Pekerjaan sebagai 

buruh bangunan dilakukan di luar kampung, 

pekerjaan sebagai pedagang dilakukan di dalam dan 

di luar kampung, dan pekerjaan sebagai pemandu 

wisata dilakukan di dalam kampung. Barang–barang 

yang diperdagangkan adalah hasil pertanian, 

makanan –minuman  dan barang-barang kerajinan. 

 

 

                                                             
8  Republika on Line (ROL), 10 April 2012, BPBD Tasikmalaya Tetapkan Status Bencana Longsor 
9 Tempo.co,  Terjadi 331 Bencana di Tasikmalaya Senin, 16 Desember 2013  http://www.tempo.co/read/news, 

http://www.tempo.co/read/news
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Dari data tersebut terlihat walaupun sebagian besar 

penduduk berkerja sebagai petani, akan tetapi 

mereka mempunyai pekerjaan lain yang merupakan 

pekerjaan sampingan diluar sektor pertanian.  Hal 

tersebut dapat menambah kemampuan adaptasi 

mereka dalam menghadapi bencana dari segi 

ekonomi 

 
Berdagang kerajinan dan makanan 

Di Kampung Naga juga sudah ada koperasi, koperasi ini awalnya dibentuk 

dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh minyak tanah 

dari pemerintah.  Kampung Naga mempunyai aturan adat (tabu) untuk 

menggunakan listrik atau gas, sehingga untuk keperluan penerangan di malam hari  

dan memasak, mereka menggunakan minyak tanah.  Sesuai aturan dari pemerintah 

jatah minyak tanah untuk masyarakat kampung Naga disalurkan melalui koperasi.  

Apabila dikembangkan keberadaan koperasi dapat meningkatkan kapasitas 

adaptasi masyarakat dari segi ekonomi, karena dapat mengembangkan kegiatan 

ekonomi yang lain seperti pemasaran barang-barang kerajinan 

Di Kampung Naga  barang elektronik seperti  telepon genggam (handphone) 

tidak dilarang untuk dimiliki atau dipergunakan, demikian juga dengan televisi 

atau radio. Untuk mengisi daya listrik, biasanya masyarakat mengisinya di luar 

kampung.  Keberadaan alat-alat elektronik ini menyebabkan masyarakat dapat 

berhubungan dengan dunia diluar kampungnya.  Contoh telepon genggam 

digunakan pemandu wisata  terkait dengan pekerjaannya. Dengan demikian fungsi 

telepon genggam selain dapat menunjang pekerjaan masyarakat, juga untuk 

mempercepat penyebaran informasi. Kepemilikan barang-barang elektronik yang 

dimanfaatkan untuk hal-hal positif dapat meningkatkan kapasitas adaptasi 

masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka alternatif pekerjaan dan kepemilikan 

barang eletronik merupakan upaya mitigasi non struktural untuk menghadapi 

ancaman bahaya (Tabel 12). 

Tabel 12 Kemampuan Mitigasi dari Segi  Sosial-Ekonomi Kampung Naga 

Komponen Sosial-

Ekonomi 

Bentuk /kegiatan  Kemampuan 

Mitigasi 

Bencana 

Pekerjaan alternatif 
berdagang, membuat kerajinan, kuli bangunan, 

jasa wisata (pemandu, penginapan) semua bencana 

Fasilitas ekonomi  1 koperasi semua bencana 
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Komponen Sosial-

Ekonomi 

Bentuk /kegiatan  Kemampuan 

Mitigasi 

Bencana 

Alat komunikasi Hp , TV, Radio semua bencana 
Sumber : Hasil analisis 

B. Bangunan  

Fungsi dan peranan sosial rumah bagi masyarakat Kampung Naga bukan 

sekedar tempat bernaung dari teriknya panas matahari dan derasnya air hujan serta 

tempat tidur belaka, melainkan tempat kegiatan seluruh keluarga, tempat 

berputarnya siklus kehidupan individu dalam keluarga. Karena itu masalah rumah 

tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek kepercayaan dan pandangan 

masyarakat terhadap alam semesta secara keseluruhan (aspek kosmologi). Seperti 

halnya wilayah kampung, rumahpun dibagi menjadi  atas-tengah-bawah. Rumah 

diibaratkan tubuh manusia, atas adalah kepala, tengah adalah badan, dan bawah 

adalah kaki (Kustianingrum et.al, 2013). Di Kampung Naga, pengejawantahan dari  

aspek kosmologi  tersebut,  dapat dilihat dari bangunan rumah kayu berbentuk 

panggung.   

Atap sebagai bagian atas bangunan yang 

diibaratkan sebagai kepala,  terbuat dari bahan–bahan 

yang berada di atas seperti daun (tepus , alang-alang) 

dan  ijuk.  Atap dari alang-alang/tepus dan ijuk ini 

disangga struktur kayu yang disebut garumpay. Atap 

diikat ke garumpay dengan tali ijuk  tanpa 

menggunakan paku.  Material atap yang ringan dan 

struktur atap garumpay tersebut tahan terhadap 

guncangan gempa Pada saat gempa tahun 2009 yang 

melanda Tasikmalaya, tidak ada atap bangunan yang 

terlepas, sehingga tidak membahayakan penghuni 

rumah.   

 

 
Material atap  dari ijuk dan tepus 

Selain terhadap gempa atap yang ringan tersebut tahan terhadap angin kencang 

yang sering melanda Kampung Naga. Struktur atap ini merupakan mitigasi struktural 

penduduk kampung Naga terhadap bahaya gempa bumi dan angin kencang. 
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Bagian badan bangunan terbuat dari kayu 

dan bambu. Dinding rumah terbuat dari papan 

kayu dan bilik bambu. Dinding  papan tidak 

dicat, sedangkan bilik di beri kapur putih. Lantai  

bangunan terbuat dari papan, kecuali lantai 

dapur yang menggunakan palupuh dari bambu, 

dengan tujuan agar kotoran bekas memasak atau 

makan dapat langsung dibuang ke kolong 

rumah. 

Bagian kaki bangunan adalah tatapakan 

yang terbuat dari batu berbentuk segi empat  

disetiap sudut bangunan. Tatapakan berbentuk 

segi empat 15cm x 15 cm  dibagian atas,  dan 20 

cm x 20 cm dibagian bawah. Tatapakan yang  

merupakan fondasi bangunan tidak ditanam, 

tetapi   diletakan diatas tanah  Hal tersebut  

menyebabkan bangunan lebih lentur terhadap 

goyangan gempa. 

 

 
Material badan bangunan dari kayu dan 

bambu 

 
Rumah panggung dengan tatapakan dari batu 

Gempa  2 September 2009 yang melanda Kabupaten Tasikmalaya dengan 

kekuatan 7,3 SR,  tidak menyebabkan kerusakan (runtuh/ambruk) bangunan di 

Kampung Naga. “Tidak akan roboh, hingga gempa berkekuatan 10 skala Richter," 

kata kuncen Kampung Naga, Ade Suherlin “.
10

 

Rumah panggung selain mempunyai kemampuan adaptasi terghadap gempa 

bumi,  juga untuk menghindari air masuk ke dalam rumah.  Tinggi tatapakan 50 

cm, sehingga antara lantai bangunan dan tanah terdapat kolong.  Kolong selain 

berfungsi mencegah air masuk juga mengalirkan udara sehingga rumah tidak 

lembab. Oleh karena itu bentuk rumah panggung di Kampung Naga merupakan 

mitigasi struktural terhadap bahaya gempa bumi dan banjir.  

Dapur adalah bagian dari rumah yang rawan mengalami kebakaran.  Khusus 

untuk dapur, dindingnya menggunakan bilik sasag, yaitu bilik yang dianyam tidak 

rapat. Melalui bilik sasag tersebut, kegiatan di dapur dapat terlihat dari luar oleh 

tetangga dari rumah  

                                                             
10 Kompas.com, Jumat 4 September 2009, “Kampung Naga tahan Gempa Hingga 10 SR” 
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yang berhadapan, dan asap yang dihasilkan ketika 

memasak juga dapat keluar. Selain menggunakan 

bilik sasag, dapur juga mempunyai jendela dan pintu. 

Dapur berlokasi di depan, bersebelahan dengan tepas 

(ruang menerima tamu). 

Hawu adalah tungku untuk memasak, hawu 

tidak ditaruh diatas lantai rumah, melainkan  diatas 

bak kayu berisi tanah yang dibuat  dengan ukuran 

1x1m dengan tinggi sama dengan lantai dapur.dari  

tanah. Bak kayu tersebut dinamai paroko. 

Penempatan hawu seperti itut untuk menghindari 

agar api dari tungku tidak membakar lantai rumah 

Peletakan dapur didepan, berpintu dan 

berjendela;  dinding , pintu serta jendela  dapur 

terbuat dari bilik sasag;  serta tungku yang diletakan 

pada bak berisi tanah,  merupakan bentuk mitigasi 

struktural yang dilakukan penduduk terhadap bahaya 

kebakaran.  

 
Dinding dapur dengan anyaman 

jarang 

 
Jendela dapur dan dinding bilik 

sasag 

 
Hawu diletakan diatas bak tanah, 

lantai dapur dari palupuh 

Bangunan lain yang ada diKampung Naga selain rumah, masjid dan balai 

pertemuan, adalah leuit yaitu bangunan kecil tempat menyimpan padi penduduk 

kampung Naga, dengan ukuran + 2 x 2 m.  Lokasinya berada di bagian barat 

masjid, berdekatan dengan Bumi Ageung. Padi di leuit adalah sumbangan dari 

penduduk kampung Naga. Biasanya masyarakat menyumbang padi sageugeus (2-3 

kg) setiap panen. Leuit ini merupakan salah satu bentuk mitigasi struktural untuk 

menghadapi bahaya kelaparan. Penyimpanan padi di Leuit Kampung 

memungkinkan warga mendapat makanan pada saat terjadi gagal panen.  Lihat 

Tabel 13 

Tabel 13   Kemampuan Mitigasi dari Segi Bangunan Kampung Naga 

Komponen bangunan Bentuk /kegiatan 
Kemampuan Mitigasi 

Bencana 

Rumah   rumah panggung Gempa bumi; banjir 

Material bangunan  
 Kayu,bambu,  

 ijuk, daun tepus 
Gempa bumi 
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Komponen bangunan Bentuk /kegiatan 
Kemampuan Mitigasi 

Bencana 

Dapur 

 menggunakan bilik sasag,  

 hawu diletakan di atas bak tanah  

 lokasi  dapur bersebelan dengan 

tepas (depan) 

Kebakaran  

Leuit kampung  lumbung padi penduduk Rawan pangan 

Sumber: Hasil Analisis  

C. Infrastruktur 

Infrastruktur yang ada di kampung Naga yaitu :  sanitasi, air bersih, drainase, 

irigasi,  tanggul dan jalan setapak. Letak kampung Naga yang berada di lembah 

memungkinkan air S. Ciwulan di bagian barat dialirkan melalui saluran secara 

gravitasi.   Air yang terbuang secara gravitasi pula mengalir ke sungai Ciwulan 

melalui saluran-saluran di bagian timur .  Untuk memenuhi kebutuhan sanitasi 

yaitu mencuci, mandi dan kakus (MCK) air sungai Ciwulan dibagian utara 

dialirkan melalui saluran ke bak penampungan di luar kawasan perumahan. Bak 

berfungsi menampung air , mengendapkan, air selanjutnya dialirkan menggunakan 

pipa pralon ke bak penampungan air kedua (antara) dan bak penampungan air 

ketiga yang ada di dalam areal perumahan (kawasan beresih). Selanjutnya dari bak 

penampungan ke tiga , air dialirkan ke tempat mandi dan kakus yang terdapat di 

luar perumahan (kawasan kotor) di atas kolam ikan/balong. Tinja yang masuk ke 

kolam menjadi makanan ikan dan lumpur kolam dipakai untuk menyuburkan 

tanaman. Terdapat 2 bak penampungan di dekat masjid. Satu dipakai untuk wudhu 

dan satu lagi dipakai untuk mencuci baju dan peralatan rumah tangga. Air buangan 

mencuci dan mandi masuk ke ke sungai Ciwulan di bagian timur 

 
Bak Penampungan air di samping kanan  

Masjid . untuk mencuci baju dan  
peralatan rumah tangga 

 
Bak penampungan air di samping kiri   

masjid untuk berwudhu 
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Infrastruktur air bersih yang 

tersedia adalah sumber air dan saluran 

air (pipa pralon) . Sumber air berasal 

dari mata air dalam hutan karamat. 

Mata air bersumber dari air hujan yang 

meresap kedalam tanah di hutan dan 

kebun. Air  yang berasal dari mata air 

dialirkan melalui  pralon ke bagian 

selatan perumahan.   

 
Air dari mata air dilirkan menggunakan pipa 

Terdapat 2 pipa yang mengalirkan air dari mata air 

di hutan ke perumahan. Air  dari mata air dipakai untuk 

keperluan minum dan memasak. Air ini tidak ditampung 

di bak, tetapi dibiarkan mengalir masuk ke kolam 

ikan.   Air dari mata air  bening/ tidak berwarna. Mata 

air tidak pernah mengalami kekeringan. Hal tersebut 

diduga disebabkan masih terpeliharanya hutan tempat 

mata air tersebut muncul. 

Drainase : Setiap baris rumah dipisahkan oleh 

lorong /saluran drainase, di depan maupun belakang dan 

samping rumah.  Lantai lorong antar rumah/bangunan  

posisinya lebih rendah dari tapak rumah/ bangunan. 

Selain berfungsi  sebagai jalan penghubung antar rumah,  

juga sebagai drainase. Lorong antar rumah yang 

berfungsi sebagai drainase tersebut,  berbentuk 

sederhana, dasar dari tanah, dinding dari pasangan batu. 

Drainase mempunyai lebar 0,5-1 m, dalam 20-50 cm.   

Apabila hujan turun air hujan meresap kedalam tanah 

dan sebagian dialirkan mengikuti kemiringan lereng dari 

barat ke timur menuju S. Ciwulan. Di beberapa tempat 

tertentu yang kemiringannya sangat curam, dibuat 

drainase dengan dinding dari pasangan batu yang 

disemen dengan dasar dari tanah.  Sistem drainase ini 

mencegah genangan air sehingga area perumahan cepat  

 Sumber air bersih untuk minum 

 Lorong samping  rumah 

membentuk drainase 

 Lorong depan rumah 

membentuk drainase arah barat 

(tinggi) – timur(rendah) 

 
Drainase di lereng curam 

dengan dasar dari tanah dan 

dinding dari pasangan batu dan 

semen 
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kering setelah turun hujan. Lorong yang berfungsi sebagai saluran drainase 

tersebut, memanjang barat-timur memotong kontur sehingga sisa air yang tidak 

meresap akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah dan masuk ke 

sungai Ciwulan. Selanjutnya lihat Gambar 12 

 

Gambar 12 Arah Aliran Air Hujan 

Jalan utama kampung Naga adalah jalan lingkungan 

sepanjang 500 m. Jalan terbuat dari batu dan tanah tanpa 

semen sehingga air mudah meresap, lebar 1-1,5 m  berada di 

sisi timur,  berbatasan langsung dengan sungai Ciwulan.   

Untuk menuju kawasan perumahan  dari pintu masuk 

Kampung Naga terdapat anak tangga dengan jumlah 

diperkirakan antara 300 anak tangga.  Tangga tersebut terbuat  

dari batu  yang disemen dilengkapi saluran drainase di kiri 

kanan, sehingga tidak mudah rusak dan air dapat mengalir ke 

sungai Ciwulan. 

Untuk mencegah erosi oleh sungai Ciwulan,  sejak 

tahun 2009 pemerintah telah membangun 2 buah tanggul di 

selatan kampung . Pada tahun 2013 tanggul tersebut ditambah 

lagi 2 buah , sehingga total terdapat 4 buah tanggul yang 

Jalan Utama dari batu dan 
tanah 

Tangga  ke Kp Naga 
dilengkapi drainase 

 
Tanggul penahan arus 

sungai Ciwulan di Selatan 
Kp Naga 
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berfungsi menahan arus deras sungai Ciwulan agar tidak 

mengikis jalan setapak menuju perumahan. 

Irigasi untuk mengairi sawah  terdapat di bagian selatan 

kampung Naga. Irigasi sudah ada sejak jaman Belanda dan 

masih berfungsi sampai saat ini. Irigasi ini mengairi sawah 

penduduk yang jauh dari sungai Ciwulan Tabel 14. 

 
Irigasi mengairi sawah di 

selatan Kp Naga 

Tabel  14  Kemampuan Mitigasi dari Segi Infrastruktur Kampung Naga 

Komponen 

infrastruktur 
Bentuk/kegiatan  

Kemampuan 

Mitigasi 

Bencana 

Keterangan  

 Sanitasi MCK di luar perumahan Wabah penyakit   

Air bersih Mata air disalurkan melalui pipa  Wabah penyakit   

Drainase 

Lorong  merangkap drainase, tidak 

di semen,  dari tempat tinggi ke 

tempat rendah  

Banjir   

irigasi saluran irigasi  Rawan pangan 
Dibangun 

pemerintah 

Tanggul 

penahan arus 
4 buah  tanggul Erosi  tepi sungai  

Dibangun 

pemerintah 

Jalan lingkungan  batu dan tanah  Banjir 
Dibangun 

pemerintah 
Sumber : Hasil analisis 

D. Tata Ruang Kampung Naga 

Secara umum konsep pola ruang kampung Naga berbentuk konsentrik 

dengan zona satu adalah pusat kegiatan kampung berupa tanah lapang.  Zona 

kedua adalah perumahan  yang terdiri dari kawasan sakral (bumi ageung) dan 

kawasan  bersih (rumah, masjid, balai pertemuan, leuit), zona ketiga /transisi 

adalah kawasan kotor yang berupa kolam/balong diatasnya terdapat MCK, saung 

lisung, kandang ternak. Zona keempat adalah kawasan pertanian(kebun dan 

sawah). Zona terakhir adalah hutan (hutan larangan dan karamat). Pola penataan 

ruang kampung Naga tersebut dimaksudkan agar tercapai keselarasan kehidupan 

manusia dengan alam (Gambar 13). 
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Gambar 13. Konsep Pola Ruang Kampung Naga 

Pola perumahan kampung Naga adalah pola mengelompok dengan ruang 

terbuka berbentuk tanah lapang  di tengah kampung.  Ruang terbuka tersebut tepat 

berada di depan Bale Kampung, dan Masjid  yang  merupakan pusat kegiatan 

masyarakat. Selain masjid dan bale kampung  Beberapa rumah-rumah yang berada 

disekitar ke ruang terbuka tersebut difungsikan sebagai tempat berjualan 

cinderamata dan warung yang menjual minuman. Sehingga lokasi ini merupakan 

pusat kegiatan kampung.  Diujung ruang terbuka  terdapat pintu masuk utama 

menuju perumahan.   Untuk kegiatan mitigasi bencana , ruang terbuka tersebut 

dapat difungsikan sebagai tempat berkumpul  apabila terjadi bencana,  dengan 

jalur-jalur evakuasi lorong antar rumah yang berhadapan menuju kearah ruang 

terbuka tersebut (Gambar 14). 

 
Gambar  14  Tata Letak  Perumahan Kampung Naga 

Jumlah bangunan di Kampung Naga tetap dipertahankan  yaitu  113 

bangunan terdiri dari :  

 1 bangunan Bumi Ageung adalah sebuah bangunan rumah yang di anggap suci. 

Bentuknya sama dengan  rumah-rumah tinggal lainnya, hanya disekitarnya 
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terdapat pagar pelindung. Di Bumi Ageung inilah benda-benda pusaka seperti 

keris, tombak dan alat-alat upacara disimpan. 

 1 bangunan Bale kampung sebagai tempat pertemuan warga . Lokasi Bale 

kampung di bagian barat tanah lapang kampung.  Bale Kampung yang cukup 

luas tersebut dapat difungsikan untuk menampung masyarakat apabila terjadi 

bencana .  

 1 bangunan Masjid letaknya  di bagian barat tanah lapang kampung , 

bersebelahan dengan bale kampung. Mesjid dipergunakan untuk ibadat shalat, 

tempat mengaji anak-anak dan tempat upacara Adat.  Masjid yang cukup luas 

tersebut dapat difungsikan untuk menampung masyarakat apabila terjadi 

bencana. Di bagian depan mesjid terdapat bedug dan kohkol. Bedug untuk 

menandai masuknya waktu sholat, sedangkan kohkol dipakai untuk 

memberitahu warga apabila ada sesuatu yang perlu diumumkan atau 

dimusyawarahkan. Kohkol dapat difungsikan  sebagai alat pemberitahuan 

apabila terjadi bencana. 

 1 bangunan Leuit kampung merupakan tempat menyimpan padi sumbangan 

dari masyarakat Kampung Naga, terletak di bagian utara  bumi Ageung.  Padi 

yang disimpan di Leuit merupakan simpanan masyarakat untuk berbagai 

kegiatan upacara dan juga dapat berfungsi sebagai pengaman apabila terjadi 

gagal panen. 

 109 bangunan rumah . tempat tinggal masyarakat Kampung Naga. Jumlah 

rumah tersebut tidak bertambah, karena luas perumahan Kampung Naga 

terbatas yaitu  1,5 ha. Penambahan bangunan memang tidak memungkinkan, 

karena terbatasnya luas areal perumahan Kampung Naga yaitu 1,5 ha.  Oleh 

karena itu pola perumahan di kampung tetap tidak berubah dan kepadatan 

bangunan tetap terjaga yaitu 76 bangunan /ha.  

 
Bale kampung 

 
Masjid kampung 

 
Leuit kampung 

 
Rumah penduduk 

 
Ruang terbuka  
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Bangunan dan rumah di Kampung Naga mempunyai tata 

letak yang teratur, untuk mencegah longsor, bangunan 

diletakan  mengikuti kontur, dan kontur diperkuat dengan batu 

dan tanah liat sehingga tidak mudah terkikis air hujan. Hal 

tersebut adalah salah satu bentuk teknologi konservasi lahan. 

Tata letak bangunan tersebut merupakan salah satu bentuk 

adaptasi terhadap alam sehingga tidak terjadi bencana longsor.  

 

Letak bangunan  
mengikuti kontur 

Sawah dan kebun terletak di perbukitan. Sawah dan kebun dibuat berteras-

teras (ngais pasir) , sehingga air dapat dialirkan dari sawah/ kebun di bagian atas 

ke sawah/kebun dibagian bawah. Hal ini adalah bentuk teknologi konservasi lahan, 

air akan tertahan pada petak-petak sawah dan dialirkan perlahan dari petak yang 

tertinggi ke petak yang terendah, sehingga tidak menyebabkan erosi, yang dapat 

berakibat longsor. 

Di beberapa bagian sawah dan kebun ditanami bambu atau aren untuk 

mencegah longsor. Pola sawah dan kebun ini merupakan kemampuan adaptasi 

masyarakat terhadap alam. Lihat Tabel 15. 

Tabel 15 Kemampuan Mitigasi  dari Segi Tata Ruang Kampung Naga 

Komponen Tata 

ruang 

Bentuk /kegiatan Kemampuan 

Mitigasi Bencana 

Ruang terbuka 
Satu  ruang terbuka di tengah kampung dpt 

berfungsi sbg tempat berkumpul 

gempa bumi, 

kebakaran 

Tata letak  
bangunan 

  

Bangunan diletakan sesuai kontur, dan 

diperkuat dengan batu dan tanah liat  

longsor, gerakan 

tanah  

Bangunan berderet arah barat timur  angin kencang 

Pola  ruang 

kampung 

  

Kolam/balong diantara rumah dengan 
sungai 

banjir 

Sawah dan kebun dibuat berteras dan teras 
diperkuat dengan bambu atau aren 

longsor, gerakan 

tanah  

Sumber : Hasil analisis 

 

Berdasarkan analisis terhadap  komponen sosial-ekonomi, bangunan, 

infrastruktur dan tata ruang dapat disimpulkan bahwa kemampuan mitigasi 

bencana  masyarakat Kampung Naga dipengaruhi oleh adat istiadat dan intervensi 

dari luar dalam bentuk bantuan pemerintah dalam bentuk mitigasi struktural ( 

contoh tanggul penahan erosi,  dan irigasi) 

 

 



49 
 

5.2  Prospek Dan Fokus Mitigasi Bencana Yang Melembaga Secara  Tradisi 

Di Kampung Naga 

 Hasil analisis 5.1 menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat memitigasi 

bencana  dipengaruhi oleh adat istiadat yang secara kuat dipegang teguh dalam 

menjalankan kehidupan.   Prospek mitigasi bencana yang melembaga secara tradisi 

dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Di Kampung  Naga dinamika masyarakat 

berbentuk pertambahan jumlah penduduk, perpindahan penduduk keluar kampung, 

interaksi dengan masyarakat luar, masuknya peralatan/teknologi  baru, dan  akses 

masuk menuju kampung.  

 Pada masyarakat tradisional,  dinamika masyarakat terproteksi oleh adat 

istiadat,  dalam hal ini tradisi merupakan tali pengikat yang kuat dalam 

membangun tata tertib masyarakat ( Ningrum, 2012).  Di Kampung Naga 

masyarakat patuh melaksanakan aturan adat, sehingga dinamika masyarakat 

terkontrol oleh adat (Ningrum, 2012). Dalam hal ini terdapat peran pemimpin adat 

dalam mengontrol dinamika masyarakat tersebut.   

 Kampung Naga mempunyai pemimpin adat yang terdiri atas : Kuncen, Lebe 

dan Punduh. Kepemimpinan adat ini diwariskan secara turun-temurun berdasarkan 

garis keturunan leluhurnya mengikuti pola kekerabatan patrilineal.  Kuncen 

merupakan tokoh kunci sekaligus pemimpin adat dalam proses pewarisan dan 

pelestarian nilai-nilai kearifan tradisional. Saat ini (2014) Kuncen adalah Bapak 

Ade Suherlin.  Dalam melaksanakan tugasnya Kuncen dibantu oleh Lebe dan 

Punduh. Lebe membantu kuncen dalam urusan keagamaan, misalnya mengurus 

kematian. Lebe saat ini (2014) adalah Bapak Ateng Zaelani. Punduh membantu 

kuncen dalam hal ”ngatur laku memeres gawe” masyarakat kampung, punduh 

merupakan  penghubung antara kuncen dengan masyarakat dan pemerintahan 

desa. Punduh juga  membantu  kuncen dalam menggerakan masyarakat dalam 

berbagai kegiatan-kegiatan di kampung, misalnya bergotong royong membangun 

sarana dan prasarana umum dan sebagainya. Saat ini (2014) Punduh adalah Bapak  

Ma’mun.  Selain pemimpin adat, di Kampung Naga juga ada pemimpin formal 

yaitu kepala dusun (Bapak Suharyo) dan RT (Bapak Uron). Berdasarkan hal 

tersebut prospek mitigasi bencana yang melembaga secara tradisi terletak pada  

adat istiadat yang dijalankan dengan teguh dan peran kuncen sebagai tokoh kunci 

dalam proses pewarisan dan pelestarian nilai-nilai kearifan tradisional.  
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 Fokus mitigasi bencana mengacu pada tradisi masyarakat adat Kampung 

Naga yang senantiasa menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Tradisi hidup 

selaras dengan alam, sesuai dengan filosofi mereka Tri Tangtu di Bumi, yang 

meliputi tata wilayah, tata wayah, dan tata lampah (Suryani, 2013). Tata Wilayah 

adalah pengelolaan ruang.  Berdasarkan kosmologi , penduduk Kampung Naga 

membagi wilayahnya menjadi tiga, yaitu dunia atas-dunia tengah- dunia bawah,  

atau baik-netral-buruk (chaos) (Gambar.15). 

 
Gambar 15 Kosmologi Ruang Kampung Naga 

Dunia atas yang direpresentasikan oleh leuweung karamat  yang berada 

diatas bukit di bagian barat , adalah tempat para karuhun dikuburkan (makam 

karamat). Makam karamat  merupakan tempat sakral yang dihormati.  Masjid dan 

harta pusaka menjadi penghubung untuk mengalirkan kesakralan ke arah barat. 

Dunia bawah  direpresentasikan oleh leuweung larangan di sebelah timur 

perumahan  di seberang sungai Ciwulan  dan letaknya lebih rendah dari 

perumahan  merupakan wilayah chaos tempat  setan dan demit. Dunia tengah  

yaitu perumahan, sawah dan kebun  merupakan tempat masyarakat tinggal dan 

berkegiatan.  

Berdasarkan filosofi tata wilayah ini,  di Kampung Naga ruang  terbagi 

menjadi wilayah yang boleh dipakai untuk berkegiatan dan ruang yang melindungi 

dan dilindugi/terlarang.  Dalam konsep penataan ruang kawasan yang boleh 

dipakai disebut sebagai kawasan budidaya .  Dalam kawasan budidaya dapat 

dikembangkan kegiatan pertanian dan perumahan.   Sedangkan kawasan yang 

melindungi atau dilindungi disebut sebagai kawasan lindung.  Dalam kawasan 

lindung tidak diperkenankan adanya pembangunan.  Konsep penataan ruang 

tersebut dimaksudkan untuk menjaga daya dukung lingkungan agar berkelanjutan. 
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Menjaga daya dukung lingkungan merupakan salah satu bentuk mitigasi bencana. 

Dengan demikian melalui filosofi tata wilayah, mitigasi bencana telah melembaga 

secara tradisi di Kampung Naga.  

Tata Wayah, adalah penentuan waktu artinya masyarakat tidak boleh 

melupakan ajaran atau pesan leluhur  berkaitan dengan waktu. Ada waktu-waktu 

tertentu dimana masyarakat adat melakukan aktivitasnya. Seperti waktu yang tepat 

untuk berburu,  mencari ikan, bercocok tanam dan memungut hasil panen. Contoh 

tradisi Marak adalah waktu untuk mengambil ikan dalam jumlah besar dengan 

peralatan tradisional di sungai Ciwulan; waktu menanam padi adalah Januari dan 

Juli. Tata wayah ini adalah bentuk kearifan lokal dalam menjaga lingkungan agar 

selalu tercapai keseimbangan. Menjaga keseimbangan alam agar tidak terjadi 

degradasi yang dapat mengakibatkan terjadinya bencana merupakan upaya 

mengurangi risiko bencana. Dengan demikian melalui filosofi tata wayah, mitigasi 

bencana telah melembaga secara tradisi di Kampung Naga 

Tata lampah, adalah perilaku masyarakat dalam rangka menyelaraskan 

hubungan antara manusia, alam dan sang pencipta.  Hal tersebut tercermin dalam 

gaya hidup masyarakat  Kampung Naga yang sederhana, menjauhi perselisihan, 

mengutamakan kebersamaan dan kedamaian. Perilaku tersebut tidak hanya 

ditujukan pada sesama  manusia tapi juga pada alam. Sehingga tercipta 

keharmonisan baik secara sosial maupun lingkungan.  Dalam berperilaku 

masyarakat kampung Naga walaupun kuat memegang adat istiadat, akan tetapi 

bersifat terbuka terhadap inovasi dan teknologi yang tidak bertentangan dengan 

adat istiadat. Contohnya masyarakat diperbolehkan memiliki handphone untuk alat 

komunikasi,  berpendidikan tinggi dan bekerja sampingan di sektor non pertanian. 

Ketiga hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat, dan 

mengurangi kerentanan terhadap bencana. Demikian pula teknologi yang diyakini 

bermanfaat bagi kehidupan kampung  seperti pembuatan talud untuk menahan 

erosi dan penggunaan saluran irigasi untuk mengairi sawah, dapat meningkatkan 

kemampuan masyarakat dan mengurangi risiko bencana.   

 Berdasarkan hal tersebut maka fokus mitigasi bencana yang telah 

melembaga secara tradisi adalah yang  berasal dari  filosofi  hidup tersebut, lihat 

Tabel 16. 

 

 



52 
 

Tabel  16 Fokus Mitigasi Bencana berdasarkan Filosofi di Kampung Naga 

Filosofi Kampung Naga Bentuk Mitigasi 
Fokus Mitigasi 

bencana 

Tata Wilayah  

PENGELOLAAN RUANG Longsor, banjir, 

kekeringan, angin 

kencang 

 
 

 Ruang  yang disakralkan/dihormati 

 Ruang yang tidak boleh diganggu 

 Ruang  untuk berkegiatan  

Tata Wayah 

PENGELOLAAN WAKTU 
Rawan pangan 

  Waktu tabu/palintangan 

 Waktu untuk berkegiatan 

Tata lampah 

MENGATUR PERILAKU  

Semua bencana 

 Hidup sederhana 

 Mengutamakan kebersamaan dan 

kedamaian 

 Berperilaku hidup selaras dengan alam 

 Terbuka menerima  sesuatu dari luar 

selama tidak bertentangan dengan adat 
Sumber :   Hasil analisis   

 

5.3  Pola dan Bentuk Kearifan Tradisional  Yang Mampu Memitigasi 

Bencana 

Terciptanya keselarasan antara manusia dengan alam merupakan salah satu 

bentuk mitigasi  yang dapat mengurangi risiko bencana. Masyarakat Kampung 

Naga beranggapan  bencana dapat berasal dari sikap dan perilaku(lampah)  

manusia yang tidak menjaga ruang (wilayah).  Bencana diakibatkan oleh akhlak 

manusia bukan oleh alam, alam memberikan tanda-tanda  sehingga masyarakat 

belajar langsung dari alam, oleh karena itu manusia harus berperilaku dan bergaya 

hidup yang selaras dengan alam  agar terhindar dari bencana
11

.  Proses belajar 

nilai-nilai  hidup selaras dengan alam sebagai kearifan tradisional,  dilakukan sejak 

dini dalam lingkungan keluarga melalui keteladan orang tua, pembiasaan, dan 

ajakan.   

Menghormati para leluhur dilakukan dengan menjalankan adat istiadat 

warisan dari para leluhur.  Pelanggaran yang dilakukan terhadap adat istiadat sama 

artinya dengan tidak menghormati leluhur dan tidak menghormati adat istiadat. 

Terpeliharanya kampung Naga dari bencana tidak terlepas dari kepatuhan 

masyarakat terhadap adat istiadat warisan leluhur, yang dilakukan dengan cara 

menjalankan filosofi hidup yaitu tata wilayah, tata wayah dan tata lampah . 

Filosofi hidup tersebut dijalankan masyarakat melalui papagon hirup yaitu : 

                                                             
11 Kesimpulan wawancara dengan kuncen Kampung Naga Bapak Ade tanggal 12 Juni 2014 
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amanat, wasiat, tabu dan akibat (Ningrum, 2012). Secara skematik  kearifan 

tradisional yang mampu memitigasi bencana  mempunyai pola  sebagai berikut 

(Gambar 16) 

Tata Wilayah

Tata Wayah

Filosofi  Hidup

Tata Lampah

- Hidup sederhana  

selaras dengan 

alam, 

- Mengutamakan 

kedamaian dan 

kebersamaan

Amanat Wasiat

Wasiat rumah

Wasiat pertanian

Wasiat Hutan

Tabu

Tabu Perbuatan

Tabu  Benda 

Akibat

Mitigasi Bencana

Gambar 16  Pola Kearifan Tradisional Untuk Mitigasi Bencana 

Amanat adalah pesan dari para leluhur untuk mempertahankan tradisi pola 

hidup sederhana, damai dan melaksanakan upacara ritual (Ningrum, 2012).  

Amanat  dari leluhur mengharuskan masyarakat hidup sederhana selaras dengan 

alam, mengutamakan kedamaian dan  kebersamaan, serta menjauhi perselisihan.  

Amanat sebagai bentuk kearifan tradisional dalam memitigasi bencana adalah : 

a) Amanat hidup sederhana, mengutamakan kedamaian dan kebersamaan antara 

lain dapat dilihat dari ukuran, material, warna, dan perabotan  rumah  yang 

relatif  sama, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat 

menyulut bencana konflik sosial. Oleh karena itu amanat mempertahankan 

tradisi pola hidup sederhana, dan damai adalah bentuk kearifan tradisional yang 

dapat memitigasi bencana sosial (konflik sosial).   

b) Amanat hidup sederhana selaras dengan alam antara lain dalam hal  

pembangunan rumah yang menggunakan material yang diambil dari kebun, 

dilakukan secara adat, sehingga tidak merusak lingkungan yang dapat 

menimbulkan bencana. Bangunan diletakan sesuai kontur, dan diperkuat 

dengan batu dan tanah liat, kebun dan sawah dibuat berteras-teras sehingga 

mencegah longsor; bangunan memanjang barat –timur sehingga lorong antar 

bangunan yang berfungsi sebagai drainase, juga memanjang barat-timur 

memudahkan air mengalir secara gravitasi kearah sungai Ciwulan di bagian 

timur. Berdasarkan hal tersebut, amanat untuk hidup sederhana selaras dengan 
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alam  adalah bentuk kearifan tradisional yang dapat memitigasi bencana, 

khususnya bencana longsor dan banjir. 

Wasiat merupakan tradisi yang ditaati oleh seluruh warga Kampung Naga 

(Ningrum, 2012). Wasiat merupakan bentuk kearifan tradisional dalam memitigasi 

bencana . Bentuk  wasiat sebagai kearifan tradisional yang dapat memitigasi 

bencana adalah :  

a) Wasiat tentang rumah yaitu rumah harus menggunakan material dari kayu, 

bambu, ijuk, daun tepus, tanpa paku dan semen, dengan konstruksi panggung 

menggunakan tatapakan dari batu yang tidak ditanam kedalam tanah.  Rumah 

dengan material dan konstruksi yang sesuai aturan adat tersebut merupakan 

kearifan tradisional dalam memitigasi bencana gempa bumi.  Selain itu 

diwasiatkan bahwa rumah menghadap kearah utara atau selatan , dan 

memanjang dari barat  ke timur.  Pola perumahan ini memudahkan air mengalir 

melalui lorong antar rumah menuju sungai Ciwulan , sehingga setelah hujan air 

tidak menggenang. Letak rumah memanjang barat-timur juga tidak menentang 

angin,  sehingga angin yang sudah tertahan terlebih dahulu oleh hutan larangan 

mengalir melalui lorong antar rumah . Dapur terletak di depan menggunakan 

bilik sasag, memudahkan orang lain melihat apabila ada api  di dapur. 

Berdasarkan hal tersebut wasiat tentang rumah merupakan bentuk kearifan 

tradisional dalam memitigasi bencana gempa, banjir, angin  kencang dan 

kebakaran. 

b) Wasiat pertanian yaitu menanam padi pada waktu tertentu (Januari-Juli), 

menggunakan bibit lokal dan tidak menggunakan pestisida. Wasiat pertanian ini 

merupakan bentuk kearifan tradisional untuk menjaga keseimbangan alam, 

menjaga agar tanah tetap subur, dan terhindar dari hama padi. Dengan wasiat 

pertanian tersebut, keberlanjutan dalam bertani tetap terjaga. Menjaga 

keberlanjutan  pertanian merupakan upaya mengurangi risiko rawan pangan. 

Dengan  demikian wasiat pertanian merupakan bentuk kearifan tradisional 

dalam memitigasi bencana rawan pangan. Hasil wawancara dengan masyarakat 

Kampung Naga, saat ini terdapat 11 jenis padi lokal . Padi yang sering ditanam 

adalah Lokcan, cere (padi hitam), cere bulu, peuteuy, jamblang, be pak.  

c) Wasiat tentang hutan yaitu :  adanya hutan karamat dan hutan larangan yang 

sakral. Hutan karamat terletak di bagian barat secara fisik mempunyai 

kemiringan yang curam (25-40 % ), tidak boleh dimasuki kecuali oleh kuncen 
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pada saat upacara adat. Wasiat ini menyebabkan hutan karamat dari jaman dulu 

sampai sekarang tidak mengalami perubahan. Melestarikan hutan karamat 

merupakan bentuk mitigasi non struktural terhadap bahaya longsor.  Hutan 

karamat juga merupakan tempat sumber  air untuk kebutuhan minum dan 

memasak penduduk, sehingga dengan melestarikan hutan berarti telah 

melestarikan sumber air. Dalam hal ini penduduk kampung Naga mengatakan 

“leuweung mah imah kai, kai mah imah cai” artinya hutan tempat pepohonan, 

dan adanya pepohonan merupakan sumber air.    Hutan larangan berada di 

bagian timur tidak boleh dimasuki siapapun sehingga pepohonan di dalamnya 

tetap rimbun. Apabila diperhatikan hutan larangan ini mampu menahan laju 

angin yang datang dari arah timur yaitu dari daerah pesawahan  menuju ke arah 

bukit. Angin kencang terpecah oleh rimbunnya pohon di hutan larangan 

sehingga kekuatannya melemah dan tidak merusak kawasan perumahan. Arah 

angin  di kampung Naga diperlihatkan Gambar 17. Dengan demikian wasiat 

tentang hutan merupakan kearifan tradisional dalam memitigasi bencana 

longsor, kekeringan dan angin kencang. 

 
Gambar 17 Arah Angin 

 

Kepercayaan di kampung Naga adalah bahwa segala sesuatunya yang bukan 

dari ajaran para leluhur dianggap sesuatu yang tabu.  Tabu adalah larangan yang 

bersifat sosial dan kultural yang diwariskan secara turun temurun dalam suatu 

masyarakat (Abdullah, 2002).   Tabu merupakan suatu perbuatan yang terlarang 

dalam bentuk perkataan, perbuatan, dan sesuatu yang berwujud benda (Abdullah, 

2002; Ningrum , 2012). Di dalam kehidupan masyarakat tradisional,  tabu 

merupakan aturan adat yang harus ditaati dan dilaksanakan dengan baik  agar 

senantiasa mendapatkan keselamatan dan ketenangan jiwa dalam hidup 
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bermasyarakat. Masyarakat kampung Naga masih mempercayai, meyakini, 

menjunjung tinggi dan mematuhi tabu, terutama dalam hal yang menyangkut 

kehidupan atau aktivitas kehidupan sehari-hari mereka.  

Tabu yang ada di masyarakat Kampung Naga yang merupakan kearifan 

tradisional dalam mitigasi bencana adalah : 

a) Tabu perbuatan,  masyarakat kampung Naga tidak berani melanggar tabu 

untuk memasuki hutan karamat dan hutan larangan.  Pelestarian hutan yang 

ada di kampung Naga secara adat melalui tabu merupakan bentuk mitigasi 

bencana yang dilakukan masyarakat terhadap bahaya longsor, kekeringan dan 

angin kencang. 

b) Tabu benda :  masyarakat kampung Naga tidak berani melanggar tabu benda 

dalam membangun rumah. Tabu membangun rumah tembok, beratap genting. 

Hal tersebut menyebabkan rumah/bangunan dibuat dengan konstruksi 

panggung dengan material bangunan dari kayu, bambu, ijuk dan daun tepus. 

Bangunan tersebut  mampu dapat beradaptasi dengan kondisi alam yang 

rawan bencana terutama gempa bumi, mengurangi risiko bencana yaitu rumah 

rusak atau korban jiwa karena tertimpa material bangunan.  Bangunan tabu 

menghadap selain arah utara/selatan, sehingga letak bangunan memanjang 

barat-timur. Hal tersebut menyebabkan angin kencang dari arah timur dapat 

mengalir melalui lorong antar rumah. Tabu  benda yang lain adalah tabu 

menggunakan listrik dan Gas yang merupakan bentuk mitigasi untuk 

mengurangi penyebab terjadinya kebakaran. Selanjutnya lihat Tabel 17. 

Tabel 17 Bentuk Kearifan Tradisional Mitigasi Bencana Di Kampung Naga. 

Komponen 

Adat 

Bentuk Kearifan tradisional  Mitigasi 

bencana 

Amanat  
 Hidup sederhana  mengutamakan kedamaian dan 

kebersamaan 
Konflik sosial 

 Hidup sederhana selaras dengan alam Longsor 

Wasiat 

(Rumah) 

 Material  menggunakan : batu (tatapakan), 

kayu/bambu (tiang, dinding, dan lantai), ijuk dan 

daun tepus (atap). 

Gempa bumi 

 Jenis bangunan rumah panggung Gempa bumi 

 Bangunan memanjang barat-timur dan 

menghadap utara/selatan 

Angin  kencang, 

banjir 

 Dapur terletak di depan bersebelahan dengan 

tepas menggunakan bilik sasag 
kebakaran 

 Hawu diletakan diatas bak tanah /paroko 1 x 1 m Kebakaran 
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Komponen 

Adat 

Bentuk Kearifan tradisional  Mitigasi 

bencana 

Wasiat 
(hutan) 

 Leuewung larangan tidak boleh dimasuki oleh 

siapapun. 

Longsor, angin 

kencang 

 Leuweung karamat tidak boleh dimasuki, kecuali 

pada saat upacara adat  

Longsor, 

kekeringan, banjir 

Wasiat 

(bertani ) 

 Tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida, 
Rawan pangan  

  Menanam padi Januari -Juli 

Tabu 

(perbuatan) 

 

 Memasuki atau mengambil sesuatu dari Leuweung 

Larangan; 

Longsor,  
kekeringan, banjir, 

angin kencang 

 Memasuki atau mengambil sesuatu dari Leuweung 

Karamat, kecuali memasuki hutan pada saat 

upacara adat dipimpin oleh kuncen 

longsor, 

kekeringan, banjir 

Tabu 
(benda ) 

 Membuat rumah tembok gempa bumi 

 Atap terbuat dari genting gempa bumi 

 Menggunakan Listrik  PLN  kebakaran 

 Menggunakan gas untuk memasak  kebakaran 

  

Sumber :   Hasil analisis  
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BAB 6 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

Rencana penelitian adalah 2 tahun. Tujuan penelitian  tahun ke dua (2015)  

adalah : Mengembangkan bentuk mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional 

sebagai bahan pembelajaran. Tujuan tersebut dijabarkan menjadi 4 sub tujuan, 

yaitu : 

1. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daearah,serta mata pelajaran yang 

akan disisipi tentang kebencanaan. 

2. Menganalisis mitigasi bencana berbasis kearifan tradisional yang dapat 

dijadikan bahan ajar. 

3. Merumuskan standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran 

mitigasi bencana. 

4. Merancang materi pembelajaran mitigasi bencana berbasis kearifan 

tradisional 

Metode yang akan digunakan adalah FGD di sekolah sampel dan observasi  serta 

wawancara pakar dan penggunaan standar kompetensi dalam hal ini digunakan 

analisis kualitatif.  Bagan alir kegiatan tahun kedua diperlihatkan Gambar 18. 

Bentuk  

Mitigasi 

Bencana 

berbasis 

kearifan 

tradisional  

Bentuk  

Mitigasi 

Bencana 

berbasis 

kearifan 

tradisional  

2. Menganalisis

  Mitigasi bencana berbasis 

kearifan tradisional yang dapat 

dijadikan bahan ajar (Mulok 

kebencanaan)

2. Menganalisis

  Mitigasi bencana berbasis 

kearifan tradisional yang dapat 

dijadikan bahan ajar (Mulok 

kebencanaan)

1. Mengidentifikasi keadaan dan 

kebutuhan daerah, serta Mapel yg 

akan disisipi ttg kebencanaan

1. Mengidentifikasi keadaan dan 

kebutuhan daerah, serta Mapel yg 

akan disisipi ttg kebencanaan

3. Merumuskan Standar 

kompetensi dan Kompetensi 

Dasar pembelajaran  

3. Merumuskan Standar 

kompetensi dan Kompetensi 

Dasar pembelajaran  

4. Merancang  materi 

Pembelajaran Mitigasi Bencana 

Berbasis Kearifan Tradisional 

(ruang lingkup & urutan materi )

4. Merancang  materi 

Pembelajaran Mitigasi Bencana 

Berbasis Kearifan Tradisional 

(ruang lingkup & urutan materi )

FGD dsn 

observasi 

(Sampel 

sekolah )

FGD dsn 

observasi 

(Sampel 

sekolah )

Wawancara 

pakar

Standar 

baku

Wawancara 

pakar

Standar 

baku

Mengembangkan bentuk mitigasi 

bencana berbasis kearifan tradisional 

sebagai bahan pembelajaran. 

Mengembangkan bentuk mitigasi 

bencana berbasis kearifan tradisional 

sebagai bahan pembelajaran. 

TAHAP 1TAHAP 1 TUJUAN TAHAP 2TUJUAN TAHAP 2
METODEMETODE

Analisis 

kualitatif

Analisis 

kualitatif

Analisis 

Kualitatif

Analisis 

Kualitatif

 

Gambar 18 Bagan Alir Penelitian Tahun Ke 2 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 7.1. Kesimpulan  

a) Potensi bahaya yang mengancam  Kampung Naga adalah:  gempa bumi, 

gerakan tanah, longsor, banjir,   erosi sungai , angin kencang dan 

kebakaran.  Tingkat kerentanan kampung Naga diukur melalui  5 

komponen yaitu : fisik lingkungan; kondisi sosial dan ekonomi; 

infrastruktur dan bangunan; fasilitas kesehatan dan;   penggunaan Lahan  

dan kebijakan penataan ruang, menunjukan tingkat kerentanan tinggi(T).  

Pemetaan kemampuan mitigasi terhadap bencana Kampung Naga diukur 

berdasarkan 4 komponen yaitu : Sosial - ekonomi;  bangunan; infrastruktur;  

dan tata ruang kampung  menunjukkan kemampuan mitigasi bencana 

dipengaruhi oleh adat istiadat. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kemampuan mitigasi bencana di 

Kampung Naga didasari oleh kearifan tradisional yang bersumber dari adat 

istiadat  

b) Prospek mitigasi bencana yang melembaga secara tradisi terletak pada  adat 

istiadat yang dijalankan dengan teguh dan peran kuncen sebagai tokoh 

kunci dalam proses pewarisan dan pelestarian nilai-nilai kearifan 

tradisional. Fokus mitigasi bencana  yang melembaga  secara tradisi,  

mengacu pada filosofi hidup  masyarakat Kampung Naga yaitu Tri Tangtu 

di Bumi, yaitu tata wilayah  (pengelolaan ruang); tata wayah (pengelolaan 

waktu) dan tata lampah ( perilaku). 

c) Pola kearifan tradisional  yang mampu memitigasi bencana  berpedoman 

pada filosofi Tri Tangtu di Bumi  diimplementasikan melalui amanat, 

wasiat dan tabu. Bentuk dari kearifan tradisional yang mampu memitigasi 

bencana terdiri atas : amanat untuk hidup sederhana, damai dan 

kebersamaan; wasiat dalam membangun rumah, bertani dan  tentang hutan; 

serta  Tabu perbuatan dan tabu benda. 

7.2. Saran 

a)  Untuk mengurangi tingkat kerentanan sosial-ekonomi penduduk, diperlukan 

peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat melalui inovasi dan teknologi  
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yang tidak bertentangan dengan adat .  Pendidikan  adalah hal yang tidak 

bertentangan dengan adat , oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan 

penduduk di bidang pendidikan  dapat dilakukan melalui kejar paket A, B 

dan C melalui program hibah agar tidak memberatkan perekonomian 

penduduk.  Pekerjaan sampingan di sektor non pertanian tidak bertentangan 

dengan adat, Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan adaptasi di 

bidang ekonomi dapat dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kualitas 

kerajinan tangan yang sudah ditekuni masyarakat  dan kemampuan bahasa 

bagi pemandu wisata. 

b) Melestarikan  adat istiadat  dan kearifan tradisional yang mampu memitigasi 

bencana melalui  proses belajar nilai-nilai  hidup selaras dengan alam, dari  

sejak dini dalam lingkungan keluarga melalui keteladan orang tua, 

pembiasaan, dan ajakan.   

c) Untuk mengurangi kerentanan sebagai akibat dari perubahan penggunaan 

lahan kawasan sekitar Kampung Naga , maka perlu dibuat rencana detail tata 

ruang dan peraturan zonasi  kawasan sekitar   Cagar Budaya Kampung Naga. 

Selain itu perlu menularkan sikap hidup sederhana selaras dengan alam, pada 

masyarakat sekeliling kampung Naga  untuk menghindari terjadinya bencana  

d) Perlu penelitian lanjutan untuk mengembangkan pola dan bentuk mitigasi 

bencana berbasis kearifan tradisional menjadi bahan ajar. Untuk itu 

diperlukan kajian kebutuhan daerah terkait mitigasi bencana sebagai muatan 

lokal dalam pembelajaran; mengidentifikasi standar kompetensi dan 

kompetensi dasar yang dibutuhkan daerah;dan merancang materi 

pembelajaran mitigasi bencana sesuai kondisi daerah. 
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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana alam. Salah satu alternatif dalam mengurangi risiko 
bencana adalah memanfaatkan kearifan tradisional  dalam penataan ruang. Penataan ruang berbasis 
kearifan tradisional tidak hanya menyebabkan kawasan tangguh terhadap bencana, tetapi juga berkelanjutan. 

Masyarakat tradisional percaya bahwa manusia adalah bagian dari alam, sehingga dalam menata ruang, 
mereka selalu menyelaraskan dengan alam.  Kampung Naga adalah salah satu kampung tradisional di 
Tasikmalaya  Jawa Barat yang tangguh bencana dan berkelanjutan.  

Tujuan penelitian  adalah menganalisis pola penataan ruang kampung dan perumahan di Kampung 
Naga. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif . 

 Hasil analisis menunjukkan pola ruang tradisional kampung Naga yang menganut filosofi  baik-netral 
buruk, mampu memitigasi bencana dan menjaga keberlanjutan. Demikian pula pola  penataan perumahan 
tradisional adalah memanjang dari barat (tinggi)- ke timur (rendah), lorong antar rumah yang berfungai 

sebagai drainase, dan letak rumah yang mengikuti kontur mampu memitigasi bencana dan menjaga 
keberlanjutan. Pola penataan ruang kampung dan  perumahan tradisional tersebut merupakan bentuk 
adaptasi terhadap alam sehingga menyebabkan kampung Naga tangguh dan berkelanjutan. 
Kata Kunci: penataan ruang; mitigasi bencana; kearifan tradisional 

 

1. PENDAHULUAN 

 
Fenomena pemanasan gobal  yang diiringi dengan terjadinya perubahan iklim, merupakan 

ancaman nyata bagi masyarakat di masa kini dan yang akan datang. Berdasarkan laporan 

UNESCAP 1980-2009, Indonesia menduduki ranking ke empat dalam hal jumlah bencana (Xuan, 

dan Velasquez , 2010).  Bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir dan longsor (Xuan,  

dan Velasquez, 2010). Berbagai kejadian bencana telah memberikan pengalaman empiris pada 
masyarakat Indonesia dalam hal menghadapi dan mengurangi risiko bencana.  

Paradigma penanggulangan bencana sudah beralih dari paradigma bantuan darurat menuju ke 

paradigma mitigasi/preventif (Triutomo et.al , 2007). Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko bencana berupaya 

mengadopsi dan memperhatikan kearifan lokal (local wisdom) dan pengetahuan tradisional 

(traditional knowledge) yang ada dan berkembang dalam masyarakat(Triutomo et.al , 2007).  

Kearifan tradisional adalah cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh 

sekelompok  masyarakat, yang berasal dari  pemahaman mendalam mereka akan lingkungan 

setempat,yang terbentuk dari tinggal di tempat tersebut secara turun-temurun (Shaw, et al. 2008:6). 

Kearifan tradisional antara lain mengajarkan perilaku dalam berinteraksi dengan alam,  agar dicapai 

keselarasan antara alam dan manusia.   Dalam kearifan tradisional, kelestarian sumberdaya alam 
dan lingkungan dijaga melalui tabu, mitos dan ritual adat (Sartini, 2004; Wibowo, et al, 2012).  

Penataan ruang adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan menghadapi 

bencana dan mengurangi risiko bencana (UNISDR, 2004). Mitigasi bencana yang dilakukan 

melalui penataan ruang  berbasis risiko bencana ( PP No 21/2008  Ps 20:2; UUPB No 24/2007 ps 

38d dan 47:2a), merupakan upaya menjadikan kawasan tangguh bencana.  Melalui penataan ruang 

berbasis risiko bencana,  kerentanan terhadap bencana dapat dikurangi  dengan cara  

mengembangkan dan mengelola kegiatan sesuai dengan karakteristik kawasan. Aspek 
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berkelanjutan merupakan  salah satu prinsip dalam setiap tahapan penataan ruang. Hal tersebut 

tercermin dalam fokus penataan ruang yaitu kehidupan yang bekelanjutan, dalam arti tahan 

terhadap bencana; adaptif terhadap perubahan lingkungan; dan berkualitas secara berkelanjutan( 

Meneg LH, 2007). Berkelanjutan mengandung pengertian kualitas lingkungan secara fisik 

dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, untuk kepentingan generasi saat ini, dan generasi yang 

akan datang.   
  Prinsip berkelanjutan dalam masyarakat tradisional, tercermin dari  cara mereka mengelola 

ruang tempat tinggalnya yang sesuai dengan kondisi alam  Mereka meyakini pentingnya 

keharmonisan  antara manusia dengan alam. Hal tersebut dapat terjadi apabila manusia bersatu 

dengan alam. Oleh karena itu masyarakat tradisional menata ruang tempat tinggalnya sesuai aturan-

aturan adat yang diwariskan leluhurnya agar tercapai keselarasan dengan alam, terhindar dari 

bencana dan dapat diwariskan kegenerasi berikutnya. Dengan demikian memanfaatkan kearifan 

lokal dalam penataan ruang, merupakan salah satu alternatif dalam  menjadikan kawasan tangguh 

menghadapi bencana dan berkelanjutan. 

Kampung Naga adalah sebuah kampung adat dengan kehidupan masyarakat yang bersahaja  

dan kaya akan sumber kearifan tradisional.  Lokasi Kampung Naga dikelilingi perbukitan di kaki 

Gunung Cikuray di tepi sungai Ciwulan, rawan bencana terutama  gempa bumi, dan gerakan tanah. 

Walaupun berlokasi di kawasan rawan bencana, akan tetapi sampai saat ini Kampung Naga tetap 
aman.  Hal tersebut diduga berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang masih memegang kuat 

adat dan tradisi yang diwariskan nenek moyangnya. Adat dan tradisi mengamanatkan agar 

masyarakat Kampung Naga senantiasa hidup selaras dengan alam.  Kehidupan selaras dengan alam 

di kampung Naga tercermin dari pola penataan ruang kampung dan perumahan.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalah penelitian adalah; bagaimana 

bentuk kearifan tradisional dalam penataan ruang dan bagaimana masyarakat tradisional Kampung 

Naga menata ruang dan sehingga kampung mereka menjadi tangguh bencana dan berkelanjutan. 

Dengan demikian tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk kearifan tradisional dalam penataan 

ruang, pola penataan ruang kampung dan perumahan di Kampung Naga yang berpengaruh terhadap 

ketangguhan kawasan terhadap bencana  dan berkelanjutan  

 

2. METODE PENELITIAN 

 
  Lokasi penelitian adalah Kampung Naga, secara geografis  terletak pada Koordinat 

7º21’49,024” - 7º21’31,757” Lintang Selatan dan 107º59’24,753” - 107º59’44,252” Bujur Timur. 

Secara administratif  Kampung Naga terletak di Kampung Nagara Tengah Desa Neglasari, 

Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil  analisis citra 

landsat (BING MAP 2010), wawancara & observasi lapangan,   luas kampung Naga diperkirakan + 

17,64  ha. Lokasi penelitian diperlihatkan Gambar 1.   

  
Gambar 1. Lokasi Penelitian 

 
Data yang dipakai adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui studi literatur, wawancara dan observasi lapangan.  Analisis menggunakan metoda 

deskriptif  kualitatif dengan pendekatan triangulasi, yaitu analisis literatur/dokumen,  hasil 

wawancara  dan observasi. Analisis literatur/dokumen  meliputi kajian terhadap hasil-hasil 
penelitian yang sudah pernah dilakukan, analisis menggunakan metoda SIG, dan analisis terhadap 

data statisik.  Wawancara dilakukan terhadap pimpinan adat, dan masyarakat kampung. Observasi 

dilakukan terhadap tata ruang perkampungan, tata letak perumahan, penggunaan lahan dan sumber 

air.  
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3. HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 

a. Bentuk Kearifan Tradisional Dalam Penataan Ruang  
 

Dari segi etika lingkungan, manusia merupakan bagian dari alam , sehingga manusia harus 

selalu menyesuaikan kehidupannya dengan alam, manusia harus hormat, bertanggungjawab dan 

peduli  terhadap alam serta tidak merusak alam ( Keraf, 2002). Masyarakat tradisional dengan 

kosmologi ruangnya , memahami bahwa pola tata ruang tempat tinggal mereka harus selaras 

dengan alam. Masyarakat tradisional  meyakini bahwa keharmonisan  antara manusia dengan alam 

dapat terjadi apabila manusia bersatu dengan alam.  Kampung Naga menjadi tangguh bencana dan 

berkelanjutan , tidak terlepas dari kepatuhan masyarakat terhadap adat istiadat warisan leluhur. 

Kawasan Kampung Naga merupakan lembah yang dikelilingi oleh perbukitan, Posisi lahan di 

bagian barat kampung lebih tinggi dibandingkan dengan di bagian timur. Masyarakat Sunda 

menyebut posisi kawasan seperti itu dengan istilah taneuh bahe ngetan (kondisi lahan dengan 
kontur miring ke arah timur). Berdasarkan kepercayaan masyarakat, kawasan dengan kondisi lahan 

seperti itu merupakan tempat ideal, untuk pemukiman dan pertanian.  

Masyarakat tradisional kampung Naga, melalui kosmologi dan filosofi ruangnya , memahami 

bahwa pola pemanfaatan ruang tempat tinggal mereka harus selaras dengan alam, agar terhindar 

dari bencana dan berkelanjutan. Tradisi hidup selaras dengan alam, sesuai dengan filosofi mereka 

Tri Tangtu di Bumi, yang meliputi tata wilayah, tata wayah, dan tata lampah (Suryani, 2013) 

Filosofi tersebut dilaksanakan melalui papagon hirup yaitu : amanat, wasiat, tabu dan akibat 

(Ningrum, 2012).   

Tata Wilayah adalah pengelolaan ruang.  Sejalan dengan kosmologi masyarakat Sunda yang 

membagi dunia menjadi atas – tengah - bawah (Deny, 2008) atau atau sakral-netral-chaos 

(Saringendiyanti, 2008), penduduk Kampung Naga pun membagi wilayahnya menjadi tiga, yaitu   
dunia atas (kawasan sakral) direpresentasikan oleh leuweung karamat  yang berada diatas bukit di 

bagian barat kampung. Leuweung karamat adalah tempat para karuhun dikuburkan (makam 

karamat). Makam karamat  merupakan tempat sakral yang dihormati. Dari dunia atas ini mengalir 

kebaikan. Leuweung karamat diwasiatkan untuk dijaga dan tabu untuk dimasuki  atau mengambil 

apapun dari dalamnya, dan hanya boleh dimasuki oleh kuncen pada saat upacara adat.  Dunia 

tengah (kawasan netral)  merupakan tempat masyarakat tinggal dan berkegiatan yaitu perumahan, 

sawah dan kebun.  Dunia bawah  (kawasan chaos) direpresentasikan oleh leuweung larangan di 

sebelah timur kampung di seberang sungai Ciwulan. Leweung larangan letaknya lebih rendah dari 

lokasi perumahan,  merupakan tempat segala keburukan (setan dan demit). Leuweung larangan 

sebagai kawasan buruk juga tabu dimasuki oleh siapapun.  

Apabila konsep tata wilayah kampung Naga tersebut  dipadankan  dengan  konsep penataan 

ruang, maka terdapat kesepadanan yaitu:  kawasan yang boleh dipakai disebut sebagai kawasan 
budidaya, sedangkan kawasan yang melindungi disebut sebagai kawasan lindung. Berdasarkan hal 

tersebut, maka bentuk penataan ruang kampung Naga terbagi menjadi kawasan lindung dan 

kawasan tempat berkegiatan (budidaya) (Gambar 2).  Kawasan lindung terdiri atas hutan karamat 

dan hutan larangan. Kawasan lindung tetap dijaga kelestariannya melalui wasiat dan tabu. Kawasan 

budidaya terdiri atas lahan pertanian dan perumahan. Di kawasan budidaya untuk pertanian  dengan 

kemiringan > 15 % sawah dan kebun dibuat berteras-teras, demikian pula di kawasan perumahan. 

 Agar konsep tata wilayah tetap terjaga , maka dalam prakteknya didiperkuat oleh konsep tata 

wayah. Tata wayah yaitu pengelolaan waktu artinya masyarakat tidak boleh melupakan amanat dan 

wasiat  leluhur  berkaitan dengan waktu. Tata wayah ini adalah bentuk kearifan lokal dalam 

menjaga lingkungan dengan cara mengatur waktu kegiatan dalam memanfaatkan sumberdaya alam, 

sehingga sumberdaya alam tidak dieksploitasi tetapi diatur pemanfaatannya agar tetap lestari. 
Dalam tata wayah ada waktu-waktu tertentu dimana masyarakat adat melakukan aktivitas, seperti 

waktu yang tepat untuk berburu,  mencari ikan, bercocok tanam dan memungut hasil panen.  Hal 

tersebut menunjukkan konsep pemanfaatan sumberdaya alam  secara lestari agar tidak terjadi 

deplesi yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan.   

Untuk melaksanakan konsep tata wilayah dan tata wayah, diperlukan pengaturan perilaku 

melalui tata lampah. Tata lampah adalah pengelolaan perilaku masyarakat dalam rangka 

menyelaraskan hubungan antara manusia, alam dan sang pencipta. Perilaku tersebut tidak hanya 

ditujukan pada sesama  manusia tapi juga pada alam. Masyarakat Kampung Naga sangat 

menghormati alam, karena dalam pandangan mereka, apabila alam tidak diganggu dan dirusak, 

maka alampun akan memberikan suasana yang bersahabat bagi kehidupan warga. Hutan karamat 

yang berada diatas bukit, tabu dimasuki dan diwasiatkan untuk  dijaga kelestariannya,  merupakan 
tempat sumber  air untuk kebutuhan minum dan memasak penduduk, sehingga dengan melestarikan 
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hutan berarti telah melestarikan sumber air. Dalam hal ini penduduk kampung Naga mengatakan 

“leuweung mah imah kai, kai mah imah cai” artinya hutan tempat pepohonan, dan adanya 

pepohonan merupakan sumber air.   Demikian pula halnya apabila  warga menebang pohon di 

kebun untuk keperluan memperbaiki rumah, hanya pohon yang sudah berusia tua yang boleh 

ditebang dan wajib menanam kembali. Menjaga kelestarian pepohonan di hutan dan kebun, selain 

untuk melestarikan sumber air, juga untuk mencegah terjadinya longsor. Hutan larangan di bagian 
timur samasekali tidak boleh dimasuki sehingga pepohonan di dalamnya tetap lestari, berfungsi 

melindungi kawasan perumahan dari tiupan angin kencang. Kekuatan angin terpecah oleh 

rimbunnya pepohonan di hutan larangan sebelum memasuki kawasan perumahan.  Dengan 

demikian melalui kearifan tradisional dalam penataan ruang,  Kampung Naga menjadi tangguh 

bencana dan berkelanjutan. 

b. Pola Penataan Ruang Kampung 

Secara umum  pola penataan ruang Kampung Naga adalah konsentrik. Pola konsentrik ini 

terbagi menjadi 5 zona yaitu: zona pusat adalah tempat kegiatan kampung yang terdiri dari tanah 

lapang, balai pertemuan, masjid dan  rumah yang menjual barang kerajinan/ warung.   Zona kedua 
adalah perumahan  yang terdiri atas : rumah dan bangunan adat (bumi ageung, leuit) . Zona ketiga 

adalah zona transisi yang berupa kolam/balong diatasnya terdapat MCK, saung lisung, kandang 

ternak. Zona keempat adalah zona pertanian(kebun dan sawah). Zona terakhir adalah hutan (hutan 

larangan dan hutan karamat). Dari pola konsentrik ini terlihat zona perumahan dipisahkan oleh 

zona transisi  sehingga tidak berbatasan langsung dengan sungai. Demikian pula  zona perumahan 

dipisahkan oleh zona pertanian, sehingga tidak langsung berbatasan dengan zona hutan. Zona 

transisi melindungi kawasan perumahan dari bahaya banjir. Zona perumahan sebagian besar berada 

pada kawasan dengan kemiringan 8-15%, sedangkan zona hutan dan pertanian sebagian besar 

berada pada kawasan dengan kemiringan lereng > 15 %.    Berdasarkan intensitas kegiatan 

masyarakat, zona pusat adalah zona dengan kegiatan masyarakat yang paling padat, kearah luar 

zona pusat, berangsur angsur intensitas kegiatan berkurang. Bentuk kearifan tradisional dalam 

penataan ruang  Kampung Naga tersebut dimaksudkan agar tercapai keselarasan kehidupan 
manusia dengan alam (Gambar 3). 

 

 
Gambar 2. Bentuk Kearifan Tradisional Dalam  Penataan 

Ruang Kampung Naga 

 
Gambar 3 Pola Penataan Ruang Kampung Naga 

c. Pola Penataan Ruang Kawasan Perumahan  
 

Untuk menjaga keharmonisan dengan alam, masyarakat Kampung Naga membatasi jumlah 

bangunan di kawasan perumahan yaitu sebanyak 113 bangunan, sehingga lahan yang terpakai 

untuk permukiman tetap yaitu 1,5 ha. Pola penataan ruang kawasan perumahan Kampung Naga 

terdiri dari 3 zona yaitu zona sakral, zona bersih dan zona kotor.  Zona sakral terletak di bagian 

barat  dengan letak lebih tinggi dan berbatasan dengan leuweung karamat. Pada zona  sakral 

terdapat Bumi Ageung  tempat menyimpan benda pusaka dan Leuit kampung tempat menyimpan 
padi hasil panen sumbangan masyarakat Kampung Naga.  Zona bersih adalah kawasan yang berisi 

rumah-rumah penduduk.  Zona kotor  terdapat di sekeliing Zona bersih, merupakan balong/kolam 

ikan yang diatasnya  dipakai untuk MCK, menumbuk padi, dan kandang ternak. Antara zona bersih 

dan zona kotor diberi pagar pembatas dari bambu. Zona kotor di bagian timur berbatasan langsung 

dengan sungai Ciwulan. Ketinggian zona kotor lebih rendah dari zona bersih.  Zona kotor yang 

merupakan kolam,  sekaligus menjadi pembatas antara zona perumahan dengan sungai. Air dari 

zona perumahan mengalir ke kolam sebelum mengalir ke sungai, demikian pula apabila sungai 

meluap airnya akan mengisi kolam-kolam tersebut, sebelum masuk ke perumahan. Hal tersebut 

merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional. 
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 Bentuk dari pola perumahan kampung Naga adalah perumahan mengelompok dengan ruang 

terbuka berbentuk tanah lapang  di tengah kampung.  Ruang terbuka tersebut tepat berada di depan 

Bale Kampung, dan Masjid  yang  merupakan pusat kegiatan masyarakat. Selain masjid dan bale 

kampung,  beberapa rumah-rumah yang berada disekitar ke ruang terbuka tersebut difungsikan pula 

sebagai tempat berjualan cinderamata dan warung yang menjual makanan/minuman. Sehingga 

lokasi ini merupakan pusat kegiatan kampung. Di ujung ruang terbuka  terdapat pintu masuk utama 
menuju perumahan.  Oleh karena itu akses menuju pusat kegiatan kampung Naga  relatif mudah , 

karena dapat dicapai melalui jalan utama kampung atau melalui  lorong-lorong  antar rumah. Hal 

ini merupakan salah satu bentuk kearifan tradisional karena ruang terbuka dapat difungsikan 

sebagai tempat berkumpul masyarakat apabila terjadi bencana seperti gempa bumi. 

Peletakan rumah memanjang barat-timur mengikuti kontur dengan pola grid menghadap-utara 

atau selatan.  Pola peletakan rumah tersebut merupakan kearifan tradisional , karena 

memungkinkan cahaya matahari masuk ke rumah. Selain cahaya matahari,  angin dari arah bukit 

maupun lembah mengalir melalui lorong antar rumah tersebut. Kedua hal tersebut menjadikan 

rumah lebih sehat karena tidak lembab, dan angin kencang tidak merusak rumah. Kontur di zona 

perumahan ini, di perkuat dengan batu dan tanah liat agar tidak mudah longsor.  

Jarak antar muka rumah membentuk lorong yang memanjang barat-timur . Lorong tersebut 

selain dipakai untuk ruang bergerak dari satu tempat ke tempat lain , berjuga berfungsi sebagai 
drainase . Air dari arah barat (kawasan tinggi) mengalir secara gravitasi  kearah sungai Ciwulan di 

bagian timur. Hal tersebut merupakan bentuk kearifan tradisional yang menyebabkan zona 

perumahan tetap kering sehabis hujan. 

 Rumah-rumah di Kampung Naga menggunakan material dari kayu, bambu dan daun tepus  

serta ijuk yang rawan terhadap bahaya kebakaran. Bentuk kearifan tradisional untuk mengantisipasi 

bahaya kebakaran  adalah dengan cara penataan ruang-ruang dalam  rumah. Dapur sebagai sumber 

api ditempatkan di bagian depan  bersisian dengan ruang tamu (tepas).  Dapur diwajibkan 

menggunakan dinding dan pintu dari bilik sasag yang tembus pandang, sehingga apabila ada api di 

dapur dapat terlihat oleh tetangga atau orang yang lewat depan rumah.  Selain itu untuk 

mengantisipasi bahaya kebakaran akibat listrik, secara adat Kampung Naga tabu menggunakan 

listrik. 

 

4. KESIMPULAN   
Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bentuk kearifan tradisional dalam penataan 

ruang kampung Naga dilakukan melalui tradisi hidup selaras dengan alam, sesuai dengan filosofi 

Tri Tangtu di Bumi, yang meliputi tata wilayah, tata wayah, dan tata lampah.  Bentuk kearifan 

tradisional tersebut menyebabkan kawasan Kampung Naga tangguh terhadap bencana dan 

berkelanjutan. 

 Pola penataan ruang Kampung Naga secara umum adalah berbentuk konsentrik dengan 5 

zona yaitu zona pusat, zona perumahan, zona transisi, zona pertanian dan zona hutan. Pola penatan 

ruang kampung tersebut dimaksudkan agar tercapai keselarasan kehidupan manusia dengan alam 

dan berkelanjutan. 
Pola penataan ruang kawasan perumahan Kampung Naga disesuaikan dengan kondisi 

alamnya yaitu , berbentuk mengelompok, mengikuti kontur, memanjang barat-timur dengan pola 

grid, yang memungkinkan air mengalir secara gravitasi dari tempat yang tinggi (barat) ke tempat 

yang rendah(timur) dan cahaya matahari masuk ke rumah. Pola penataan ruang kawasan 

perumahan tersebut tangguh terhadap bencana banjir dan longsor serta berkelanjutan. 
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Abstrak 
 

Fenomena pemanasan gobal yang diiringi dengan terjadinya perubahan iklim, 

merupakan isu utama dunia dan  ancaman nyata bagi masyarakat di masa kini dan yang 
akan datang. Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan terkena dampak 

perubahan iklim.Kabupaten Tasikmalaya merupakan kabupaten dengan tingkat indeks 

rawan bencana no 2 di Indonesia. Salah satu kecamatan yang rawan bencana adalah 

kecamatan Salawu. Salah satu kampung di Kecamatan Salawu yang masih memegang 
kuat budaya dan adat adalah Kampung Naga. Tujuan penelitian adalah: a) Menganalisis 

potensi bencana terkait perubahan iklim di Kampung Naga; b) Menganalisis kemampuan 

mitigasi bencana masyarakat Kampung Naga terhadap perubahan iklim. Penelitian 
menggunakan Metoda analisis adalah deskriptif kualitatif  dengan pendekatan analisis 

mailto:indartikade@gmail.com
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triangulasi dokumen/literatur, hasil wawancara dan hasil observasi lapangan. Hasil 

penelitian menunjukkan berdasarkan kondisi geomorphologi, dan lokasi , bahaya akibat 
perubahan iklim yang berpotensi menjadi bencana di Kampung Naga adalah longsor dan 

banjir.. Kemampuan mitigasi bencana di Kampung Naga dianalisis melalui adat istiadat, 

bangunan, infrastruktur dan pola ruang kampong.  Hasil analisis menunjukkan bahwa 

kemampuan mitigasi bencana masyarakat Kampung Naga terhadap perubahan iklim 
dipengaruhi kearifan tradisional yang berlandaskan adat istiadat, yang tercermin dari 

filosofi hidup, dan diimplementasikan melalui amanat, wasiat, dan tabu. 

Kata kunci : kearifan tradisional, mitigasi bencana, perubahan iklim 
 

1 PENDAHULUAN  

Fenomena pemanasan gobal yang diiringi dengan terjadinya perubahan 

iklim,  merupakan isu utama dunia dan ancaman nyata bagi masyarakat  di masa 

kini dan yang akan datang. Perubahan iklim mengacu pada semua perubahan 

cuaca sepanjang kurun waktu, dapat disebabkan oleh variabilitas alam atau sebagai 

akibat dari aktivitas manusia. (Sultonulhuda et.al, 2013).  Perubahan iklim 

merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan umat manusia saat ini. Hal tersebut 

karena perubahan iklim yang terjadi saat ini berpotensi meningkatkan frekuensi 

kejadian ekstrem di berbagai wilayah di dunia (Bappenas, 2014). Dampak 

perubahan iklim sangat kompleks karena terjadi pada berbagai sektor yang 

mencakup bebagai aspek kehidupan. Berbagai sektor yang terdampak oleh 

perubahan iklim adalah: kesehatan,  pertanian, kehutanan, infrastrukur, 

transportasi, pariwisata, energi dan sosial  

Potensi kebencanaan terkait perubahan iklim menempati hampir 80 % dari 

berbagai bencana alam yang ada di dunia (Sultonulhuda et.al, 2013).  Potensi 

bencana akibat perubahan iklim antara lain banjir, kekeringan, angin puting 

beliung, erosi lahan, abrasi pantai, kebakaran hutan, wabah penyakit dan rawan 

pangan.  Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 

bencana. Pemahaman terhadap unsur-unsur yang berpengaruh terhadap besar 

kecilnya dampak yang diakibatkan oleh suatu bencana merupakan bagian dari 

pengurangan risiko bencana.  

Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui mitigasi. Mitigasi 

diartikan sebagai  upaya   mengurangi dan mencegah resiko kehilangan jiwa dan 

harta benda baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural. Mitigasi 

struktural merupakan upaya pengurangan resiko bencana melalui pembangunan 

fisik serta rekayasa teknis bangunan tahan bencana, sedangkan mitigasi non-

struktural adalah upaya pengurangan resiko bencana melalui pembuatan kebijakan   



73 
 

Instrumen yang digunakan pada saat wawancara dan Observasi lapangan 

 

Panduan Kuestioner/wawancara Kampung Naga  

18 Maret 2014 

Daftar Pertanyaan  Daftar Pertanyaan 
Penduduk  Bahan Bangunan 

1. Jumlah  laki-laki  a) Dapur 

2. Jumlah perempuan  Dinding 

3. Jumlah anak-anak (<17 tahun)  Lantai 

4. Jumlah lanjut usia (>55 tahun)  jendela 

5. Mata pencaharian  b) Tepas 

6. Pendidikan  Dinding 

Jumlah bangunan  Lantai 

Tata letak  komponen pembentuk kampong  Jendela/pintu 

a) Jalan  c) Kamar tidur 

b) Rumah warga   Dinding 

c) Sawah/huma  Lantai 

d) Kuburan  Jendela/pintu 

e) Masjid  d) Tempat mandi 

f) Tanah lapang  Dinding 

g) Hutan  Lantai 

h) Sungai  Jendela/pintu 

i) Rumah adat  Atap 

j) Leuit  e) Tempat Cuci 

k) Saung lisung  Dinding 

l) Tempat usaha  Lantai 

m) Mandi  Jendela/pintu 

n) Cuci  Atap 

o) Kakus  f) Kakus 

Fungsi Leueweung  secara adat  Dinding 

a) Leweung larangan    Lantai 

b) Leuweung karamat   Jendela/pintu 

Bertani  Atap 

a) Bercocok tanam  g) Bak air 

b) Panen  h) Balai pertemuan 

3. Kehidupan  masyarakat  Dinding 

a) Kematian   Lantai 

b) Kelahiran  Jendela/pintu 

c) Perkawinan  Atap 

d) Interaksi dengan masyarakat non adat/luar  fondasi 

TEKNOLOGI  i) Masjid 

1.  Panen  Dinding 

2. Bercocok tanam  Lantai 

3. Air bersih  Jendela/pintu 

4. Mengolah sampah  Atap 

5. Kesuburan tanah  fondasi 

6. Membangun rumah   j) Tempat wudhu 

Bantuan Pemerintah di bidang  lantai 

1. Jalan  kondisi 
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Daftar Pertanyaan  Daftar Pertanyaan 
2. Air bersih  k) Leuit 

3. Sampah  Dinding 

4. Irigasi  Lantai 

5. Kesehatan   Jendela/pintu 

6. Pertanian  Atap 

7. Perekonomian     fondasi 

8. Pendidikan   l) Saung lisung 

Sumber Air bersih  Dinding 

Debit air  Lantai 

Sumber air  Jendela/pintu 

Kualitas air  Atap 

Lingkungan  fondasi 

1. Kondisi hutan  m) Tempat berdagang 

2. kebersihan lingkungan  Lokasi 

3. Keamanan   Dinding 

Akses Terhadap Fasilitas sos-ekonomi  Lantai 

1. Pendidikan  Jendela/pintu 

2. Kesehatan   Atap 

3. Perekonomian  n) Saluran Drainase 

4. Jaringan jalan  Lokasi 

5. Angkutan umum  Panjang 

Tata Letak Rumah  Lebar 

a) ruang depan (tepas)  Kedalaman 

b) Ruang  tengah (keluarga)  konstruksi 

c) Ruang tidur   

d) Ruang  goah (tempat nyimpen)   

e) Ruang dapur   

f) MCK   

g) Saluran drainase   

h) Tempat sampah   

 

Panduan Wawancara Prospek dan Fokus Mitigasi Bencana Kampung Naga  

12-13 Juni 2014 

 

1. KELEMBAGAAN ADAT 

a) bagaimana peran dan fungsi  kelembagaan adat 

b) bagaimana tingkat kepatuhan thd adat 

c) norma adat  yang berlaku 

d) Aturan – aturan adat  dalam berkehidupan  

e) Bagaimana Pewarisan tradisi terhadap generasi muda 

2. DINAMIKA KEGIATAN  MASYARAKAT  

a)  Bagaiman pendidikan dipahami masyarakat 

b) Apakah mata pencaharian selain bertani  juga berkembang  
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c) Apakah masyarakat  memanfaatkan koperasi untuk menjual atau membeli hasil 

perkebunan, kerajinan tangan, padi ke/ dari luar daerah. 

d) Teknologi yang dapat diterima dan ditolak masyarakat 

e)  Interaksi dengan masyarakat luar kampong 

f) Apakah kedatangan orang dari luar (wisatawan, peneliti dll) mempengaruhi 

perilaku kaum muda kampong Naga 

g) Apakah radio/TV/ handphone mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap 

adat budaya 

h) Apakah banyak anak muda kampong Naga yang menetap di luar kampong 

i) Apa alasan utama mereka keluar kampong Naga 

 

3. KEBENCANAAN 

a) Apakah menurut   penduduk , kampong Naga aman terhadap bahaya:  angin 

ribut, longsor, banjir, gempa , erosi sungai, kekeringan. 

b) Bahaya apa menurut penduduk yang  cenderung mengancam keberadaan 

kampong Naga 

c) Apakah masyarakat menyadari potensi bahaya akibat dari :  jarak perkampungan 

terhadap sungai yang < 50 m; bukit curam yang ada di sekeliling kampong;  

penggunaan lahan di sekitar kampong yang tidak berhutan;  

d) Apakah ada isyarat tanda bahaya   yang secara  tradisi dipahami masyarakat 

bahwa akan terjadi bencana 

e) Apakah ada cara-cara (tabu, larangan) yang menurut adat dapat menangkal 

bahaya:   Kebakaran;  gempa bumi, angin kencang , banjir, longsor, kekeringan, 

erosi sungai, wabah penyakit. 

f) Bagaimana masyarakat secara adat mempersiapkan diri dari  menghadapi 

bencana 

g) Bagaimana para tetua adat mempersiapkan warganya dalam menghadapi 

potensi bahaya  

h)  Apa yang dilakukan para tetua adat dalam memelihara tradisi yang terkait 

dengan upaya mitigasi bencana (memelihara  hutan karamat/larangan; rumah 

panggung; tanpa listrik; material bangunan; menyumbangkan padi ke leuit,  dll) 

i) Apa yang dilakukan masyarakat untuk mencegah agar air sungai ciwulan tidak 

mengerosi tepi sungai 
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Panduan Wawancara 9 Oktober 2014 di Kampung Naga 

Nara sumber : bpk Uron (Punduh Kampung Naga) 

1. Struktur organisasi Kp naga secara formal (RT…/Rw…)  

2. Kerjasama organisasi formal dengan lembaga adat 

3. Bagaimana memberitahu masyarakat apabila terjadi hal penting yg harus segera 

disampaikan 

4. Fungsi Bale patemon bagi masyarakat kampong naga  : utk kumpul  masyarakat 

dan tamu 

5. Fungsi  leuit bagi masyarakat kampong naga   

6. Fungsi tanah lapang bagi masyarakat kampong naga  : utk kumpul , olah raga 

7. Fungsi hutan karamat bagi masyarakat kampong naga  : untuk konservasi 

8. Fungsi  hutan larangan bagi masyarakat kampong naga  :  tempat yang tidak 

boleh dimasuki 

9. Bentuk sawah dan kebun berteras-teras apakah terkait wasiat dari leluhur :  

10. Apakah boleh rumah adat tidak utara selatan 

11. Dapaur di depan apakah suatu keharusan adat 

12. Bagaimana masyarakat mencegah bahaya longsor : pakai pohon bamboo atau 

aren 

13. Bagaimana mencegah agar air hujan tidak menggenangi kampong : saluran, 

lorong memenjang  barat –timur, tidakdiperkeras, membuat balong dekat kali 

14. Bagaimana agar sungai ciwulan tidak masuk ke perumahan pada saat curah 

hujan tinggi: pakai balong 

15. Apa yang dilakukan masyarakat  untuk menghemat air pada musim kemarau 

16. Bagaimana mencegah bahaya kebakaran 

17. Bagaimana masyarakat mencegah agar angin kencang tidak merusak rumah 

 

 
 

 

 


