
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun 
disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin. 

 

 

A. Hasil Survey 

Hasil survey yang diperoleh terdapat tiga jenis responden yaitu guru sebanyak 16 responden,s siswa sebanya 82 responden 
dan masyarakat umum sebanyak 125 responden yang diperoleh dari berbagai tempat di Provinsi Gorontalo. Dari ke tiga jenis 
responden tersebut di peroleh berbagai jenis informasi terkait materi mitigasi bencana pada mata pelajaran geografi dengan 
kondisi sosial budaya masyarakat Gorontalo. 

1. Pemahaman Mitigasi Bencana  

Informasi yang diperoleh untuk mengatahui pemahaman guru, siswa dan masyarkat umum terkait mitigasi bencana diberikan 
beberapa pertanyaan mengenai istilah mitigasi bencana, informasi mitigasi bencana, pembelajaran mitigasi bencana alam di 
sekolah, pernah atau tidak mengalami bencana, jenis bencana yang di alami, tanda-tanda sebelum atau saat terjadi bencana. 
Berikut hasil survey terkait pemahaman mengenai mitigasi bencana: 

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai sitilah mitigasi bencana 

Berdasarkan gambar diagram di atas tentang istilah mitigasi bencana bahwa dari ketiga responden yakni guru, siswa dan 
umum dalam hal ini masyarakat memiliki tanggapan masing-masing.  Responden guru seratus persen mengetahui istilah 
mitiasi bencana, siswa 89,6 pesen mengetahui istilah mitigasai bencana dan 10,4 persen tidak mengetahui, masyarakat 
umum 93,9 persen mengetahui dan 6,1 persen tidak mengetahui sitilah mitigasi bencana. 

Adapun istilah mitigasi bencana dari ketiga jenis responden memperoleh informasi dari berbagai sumber yaitu sebagai berikut: 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai informasi istilah mitigasi bencana 

Istilah mitigasi bencana diperoleh dari berbagai sumber, misalnya guru 61,5 persen di peroleh dari sekolah dan 38, 5 persen 
diperoleh dari media sosial. Siswa memperoleh informasi sekitar 75,3 persen dari sekolah, 23,3 persen dari media sosial, dan 
1,4 peren diperoleh dari teman. Masyarakat umum memperoleh informasi dari sekolah sebanyak 53,7 persen, dari media 
sosial 45,4 persen dan dari teman 0,9 persen. 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai 
tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau 
tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian 
sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta 
analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 
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Gambar. Diagram hasil survey mengenai pembelajaran mitigasi bencana alam di sekolah 

Materi mitigasi atau bencana alam di pembelajaran sekolah menurut guru sebanyak 87,5% mengatakan bahwa materi mitigasi 
bencana alam diajarkan pada materi sekolah. Sedangkan, 12% dari guru mengatakan materi mitigasi bencana alam tidak 
diajarkan pada materi sekolah. Sebanyak 95,1% siswa mengatakan bahwa materi mitigasi bencana alam diajarkan pada 
pembelajaran, sedangkan sisanya mengatakan tidak diajarkan. Dapat dilihat bahwa secara umum, materi mitigasi bencana 
alam diajarkan di sekolah.  

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai yang pernah mengalami bencana alam 

Dari hasil survey mengatakan bahwa sebanyak 100% guru pernah mengalami bencana alam, 89% siswa pernah mengalami 
bencana alam, sementara sebanyak 11% siswa tidak pernah mengalami bencana alam. Untuk masyarakat umum, secara 
dominan yaitu 96% masyarakat umum pernah mengalami bencana alam, sedangkan 4% tidak pernah mengalami bencana 
alam. Secara garis besar, kebanyakan responden sudah pernah mengalami bencana alam.  

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai bencana alam yang dialami 

Bencana alam yang pernah dialami oleh responden beragam, yaitu gempa bumi, banjir, dan longsor. Sebanyak 50% guru 
pernah mengalami bencana gempa bumi, 37,5% pernah mengalami banjir, dan 12,5% pernah mengalami longsor. Sedangkan 
untuk siswa, sebanyak 47,4% pernah mengalami bencana gempa bumi, 47,5% pernah mengalami bencana banjir, san 5,3% 
pernah mengalami bencana longsor. Untuk kalangan umum, sebanyak 52,1% pernah mengalami gempa bumi, 46,2% pernah 
mengalami banjir, dan 1,7% pernah mengalami longsor. Dari hasil survey bencana alam yang pernah dialami, rata-rata pernah 
mengalami tanah longsor dan banjir, dan hanya beberapa yang pernah mengalami longsor. 
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Gambar. Diagram hasil survey mengenai tanda-tanda sebelum terjadi bencana 

Pengetahuan mengenai tanda-tanda sebelum terjadi bencana bagi beberapa orang sudah mengetahui, namun tidak dapat 
dipungkiri juga ada beberapa yang tidak mengetahuinya. Mengetahui tanda-tanda terjadinya bencana penting sebagai early 
warning untuk orang-orang agar dapat segera menyelamatkan diri dan orang lain. Sebanyak 68,8% guru mengetahui tanda-
tanda sebelum terjadi bencana, dan 31,3% tidak mengetahui tanda-tanda tersebut. Sebanyak 69,5% siswa mengetahui tanda-
tanda sebelum terjadi bencana, dan 30,5% tidak mengetahui tanda-tanda tersebut. Sebanyak 78,4% masyarakat umum 
mengetahui tanda-tanda sebelum terjadi bencana, dan sisanya sebanyak 21,6% tidak mengetahui tanda-tanda tersebut. 

2. Kegiatan Sosial 

Pada kegiatan sosial disini terdapat dua aspek pengamatan saurvey yaitu mengenai kegiatan evakuasi dan kegiatan 
organisasi baik guru, siswa dan masyarkat umum. 

a. Kegiatan Evakuasi 

Infomrasi yang diperoleh terkait kegiatan evakuasi bencana berdasarkan beberapa pertanyaan yaiutu, prosedur 
penyelamatan jika terjadi bencana, materi pembelajaran praktek evakukuasi kebencanaan dieskolah, jalur evakuasi bencana 
di daerah sekitar tempat inggal, perlunya jalur evakuasi bencana di sekitar wilayah tempat tinggal, laokasi titik berkumpul j ika 
terjadi bencana di wilayah sekitar tempat tinggal, dan perlunya lokasi titik berkumpul Ketika terjadi bencana. 

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai prosedur penyelamatan jika terjadi bencana 

Pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan jika terjadi bencana dari hasil survey dapat dilihat bahwa kebanyakan 
responden mengetahui prosedur penyelamatan, dan ada juga yang tidak mengetahui prosedur penyelamatan. Sebanyak 
93,8% guru mengetahui prosedur penyematan, dan sisanya tidak mengetahui prosedur penyelamatan. Sebanyak 76,8% 
siswa mengetahui prosedur penyelamatan, dan 23,2% siswa tidak mengetahui prosedur penyelamatan. Sebanyak 78,4% 
masyarakat umum mengetahui prosedur penyelamatan, dan 21,6% masyarakat umum tidak mengetahui prosedur 
penyelamatan. Pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan ini sangat penting, agar jika terjadi suatu bencana, 
masyarakat mampu menyelamatkan diri dan orang lain dengan pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan tersebut.  
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Gambar. Diagram hasil survey mengenai materi pembelajaran praktek kegiatan evakuasi di sekolah 

Terkait materi pembelajaran praktek kegiatan evakuasi kebencanaan di sekolah sebagian besar responden menjawab tidak, 
seperti guru 62,5 persen dan siswa 59,8 persen menjawab materi paembelajaran praktek kegiatan evakuasi tidak ada atau 
tidak diajarkan disekolah, sedangkan 37,5 persen dari guru dan 40,2 persen siswa yang menjawab ya terdapat materi praktek 
kegiatan evakuasi di sekolah. 

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai jalur evakuasi di daerah sekitar tempat tinggal 

Jalur evakuasi pada daerah tempat tinggal masing-masing dari hasil survey masih banyak yang tidak memiliki. Sebanyak 
81,3% guru menjawab tidak memiliki jalur evakuasi di sekitar tempat tinggalnya, dan 18,8% guru menjawab memiliki jalur 
evakuasi di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan, sebanyak 53,7% siswa menjawab memiliki jalur evakuasi di sekitar tempat 
tinggalnya, dan 46,3% menjawab memiliki jalur evakuasi di sekitar tempat tinggalnya. Untuk masyarakat umum, sebanyak 
55,2% menjawab tidak memiliki jalur evakuasi di sekitar tempat tinggalnya, dan sebanyak 44,8% menjawab memiliki jalur 
evakuasi di sekitar tempat tinggalnya. Jalur evakuasi itu sendiri sangat penting untuk dimiliki karena menjadi pemandu menuju 
tempat aman jika terjadi bencana suatu hari .  

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai perlunya untuk membuat jalur evakuasi 

Karena kebanyakan responden tidak memiliki jalur evakuasi di sekitar tempat tinggalnya, maka kebanyakan responden 
menjawab penting untuk diadakan pembuatan jalur evakuasi di daerah tempat tinggal masing-masing. Sebanyak 100% guru 
menjawab penting untuk dibuatnya jalur evakuasi. Sebanyak 85,4% siswa menjawab perlu untuk dibuat jalur evakuasi, 
sedangkan 14,6% yang menjawab tidak, dikarenakan sudah ada jalur evakuasi di daerahnya. Sama halnya dengan 

Guru Siswa 

Guru Siswa Umum 

Guru Siswa Umum 



masyarakat umum, sebanyak 88,8% masyarakat umum menganggap perlu untuk dibuat jalur evakuasi, dan sisanya 11,2% 
menjawab tidak perlu karena sudah ada jalur evakuasi di daerah tempat tinggalnya.  

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai lokasi titik berkumpul jika terjadi bencana di daerah sekitar tempat tinggal 

Titik berkumpul merupakan suatu lahan terbuka yang cukup luas dana man yang dapat digunakan untuk berkumpul jika terjadi 
bencana. Dari hasil survey, sebanyak 81,3% guru menjawab tidak ada titik berkumpul di sekitar tempat tinggalnya, dan 
sisanya sebanyak 18,8% guru menjawab ada titik berkumpul di sekitar tempat tinggalnya. Sebanyak 62,2% siswa menjawab 
tidak ada titik berkumpul di sekitar tempat tinggalnya, dan sisanya sebanyak 37,8% siswa menjawab ada titik berkumpul di 
sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan, untuk masyarakat umum sebanyak 60% menjawab tidak ada titik berkumpul di sekitar 
tempat tinggalnya, dan sebanyak 40% menjawab ada titik berkumpul di sekitar tempat tinggalnya. Titik berkumpul dianggap 
penting untuk ada di setiap daerah tempat tinggal, agar mempermudah masyarakat untuk pindah ke tempat aman segera 
ketika terjadi bencana alam.  

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai perlunya menentukan lokasi titik berkumpul 

Karena kebanyakan responden menjawab tidak ada titik berkumpul di daerah tempat tinggalnya, namun mereka sadar akan 
pentingnya menentukan lokasi titik berkumpul pada suatu daerah tempat tinggal. Dari hasil survey, sebanyak 93,8% guru 
menjawab perlu untuk menentukan lokasi titik kumpul, sedangkan sisanya merasa sudah tidak perlu karena sudah ada 
sebelumnya. Sebanyak 75,6% siswa menjawab perlu untuk menentukan lokasi titik kumpul, dan sebanyak 24,4% merasa 
tidak perlu karena sudah ada. Dan untuk masyarakat umum, sebanyak 84% masyarakat umum merasa perlu untuk 
menentukan lokasi titik berkumpul, dan 16% merasa tidak perlu karena sudah ada. Penentuan lokasi titik berkumpul dapat 
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan koordinasi organisasi kebencanaan dan pemerintah setempat, sehingga 
diharapkan dapat menjadi lokasi yang aman jika terjadi bencana dikemudian hari. 

b. Kegiatan Organiasi 

Terkait kegiatan organisasi di sini diperoleh beberapa informasi mengenai organisasi kebencanaan yang ada di wilayah 
sekitar tempat tinggal, jenis organisasi yang ada di wilayah sekitar tempat tinggal, keikutsertaan dalam organisasi 
kebencanaan, dan mengenai keikitsertaan dalam sosialisasi kebencanaan. 
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Gambar. Diagram hasil survey mengenai organisasi kebencanaan yang ada di wilayah tempat tinggal 

Mengenai pengetahuan terhadap organisasi kebencanaan setempat, sebanyak 75% guru mengetahui organisasi 
kebencanaan, dan 25% tidak mengetahui organisasi kebencanaan. Sebanyak 61% siswa mengetahui organisasi 
kebencanaan, dan 39% tidak mengetahui. Untuk masyarakat umum, sebanyak 54,4% mengetahui organisasi kebencanaan 
di tempat tinggalnya, dan 45,6% tidak mengetahui organisasi kebencanaan tersebut. Masih hampir setengah dari responden 
tidak mengetahui organisasi kebencanaan yang ada di wilayah tempat tinggalnya.  

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai jenis organisasi kebencanaan di wilayah tempat tinggal 

Organisasi kebencanaan yang diketahui responden memiliki jawaban yang beragam dan sangat banyak organisasi. 43,8% 
guru menjawab BNPB, kemudian sisanya berturut-turut BASARNAS, TAGANA, Karangtaruna, BPBD, dan BMKG. Sedangkan 
untuk siswa, sebanyak 36,8% juga menjawab BNPB, kemudian disusul BPBD, BASARNAS, BMKG, PMI, DAMKAR, TAGANA 
dan Relawan Nusantara. Sementara itu, untuk masyarakat umum sebanyak 37,1% menjawab BNPB, 16,6% menjawab PMI 
dan beberapa organisasi lainnya, seperti Gorontalo siaga darurat bencana, Peduli kasih Boalemo, KSR, Organisasi bencana 
alam Lemito, dll.  

  

Gambar. Diagram hasil survey mengenai keikutsertaan dalam organisasi kebencanaan 

Dari organisasi-organisasi yang diketahui oleh responden, sebanyak 12,5% guru ikut serta dalam keorganisasian tersebut, 
namun 87,5% guru tidak ikut serta dalam keorganisasian yang ada di daerahnya. Tidak jauh berbeda dengan guru, responden 
siswa juga hanya 11% yang ikut serta dalam keorganisasian tersebut, dan 89% yang tidak ikut. Kemudian, pada masyarakat 
umum sebanyak 93,6% dari responden tidak mengikuti organisasi kebencanaan tersebut, dan sisanya ikut serta dalam 
keorganisasian. Dari hasil survey tersebut, dapat dilihat bahwa yang mengikuti organisasi kebencanaan dari tiga kalangan 
berbeda tidak lebih dari 13% yang mengikuti organisasi tersebut.   
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Gambar. Diagram hasil survey mengenai keikutsertaaan dalam sosialisasi kebencanaan 

Sosialisasi kebencanaan yang dilakukan oleh berbagai kalangan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai 
kebencanaan, sebanyak 56,3% guru pernah ikut dalam sosialisasi kebencanaan, dan 43,8% tidak pernah mengikuti 
sosialisasi kebencanaan. Untuk siswa, sebanyak 58,5% siswa pernah mengikuti sosialisasi kebencanaan, dan 41,5% tidak 
pernah mengikuti sosialiasasi kebencanaan. Untuk kalangan umum, sebanyak 74,4% masyarakat umum pernah mengikuti 
sosialisasi kebencanaan, dan sebanyak 25,6% masyarakat umum tidak pernah mengikuti sosialisasi kebencanaan. 
Sosialisasi kebencanaan penting untuk dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat agar kesadaran terhadap kebencanaan 
dapat ditingkatkan.  

3. Kegiatan Budaya 

Dalam kegiatan budaya informasi yang diperoleh yaitu berupa kegiatan tolak balam atau menolak bencana dan materi 
pemebelajaran kearifan lokal dalam kegiatan mitigasi bencana di sekolah. 

a. Tolak bala 

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai kegiatan untuk menolak bencana/tolak bala 

Pada beberapa daerah dengan kepercayaan local yang masih kuat, biasanya memiliki kegiatan yang dipercaya dapat 
menolak adanya bencana. Dari hasil survey, sebanyak 12,5% guru menjawab ada kegiatan untuk menolak bencana di 
daerahnya, namun sebanyak 87,5% guru menjawab tidak ada kegiatan untuk menolak bencana tersebut. Sebanyak 25,6% 
siswa menjawab ada kegiatan untuk menolak bencana di daerahnya, sedangkan sebanyak 74,4% siswa menjawab tidak ada 
kegiatan untuk menolak bencana di daerahnya. Sebanyak 20,8% masyarakat umum menjawab ada kegiatan untuk menolak 
bencana di daerahnya, dan sisanya sebanyak 79,2% masyarakat umum menjawab tidak ada kegiatan untuk menolak 
bencana di daerahnya. Kebanyakan masyarakat sudah tidak memercayai kegiatan-kegiatan tolak bala karena sudah memiliki 
pemikiran modern. 

Sebagain responden yang menjawab ya memberikan penjelasan mengenai jenis kegiatan tolak bala yaitu Dayango dan Du’a 
Mopotonunga Lipu. Dimana dayango disisini adalah adalah sebuah praktik animis masyarakat pra-Islam Gorontalo untuk 
memanggil setan dan jin dengan tujuan menyembuhkan orang sakit, menolak bala, optimalisasi hasil panen, dll. Sedangkan 
Du’a Mopotonunga Lipu adalah doa untuk menenangkan negeri dari bala bencana. 
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Gambar. Diagram hasil survey mengenai larangan/pamali untuk menolak bala 

Selain budaya tolak bala, biasanya juga terdapat larangan atau pamali untuk melakukan sesuatu yang akan mendatangkan 
bencana. Dari hasil survey, sebanyak 12,5% guru menjawab ada larangan atau pamali, sedangkan sebanyak 87,5% guru 
menjawab tidak ada larangan atau pamali untuk menolak bencana. Sedangkan, sebanyak 18,3% siswa menjawab ada 
larangan atau pamali, dan sebanyak 81,7% siswa menjawab tidak ada larangan atau pamali untuk menolak bencana. Sama 
halnya dengan masyarakat umum, hanya sebanyak 17,6% masyarakat umum yang menjawab ada pamali atau larangan dan 
sebanyak 82,4% masyarakat umum menjawab tidak ada pamali atau larangan untuk melakukan sesuatu yang akan 
mendatangkan bencana. Seperti adanya budaya kegiatan untuk tolak bala yang semakin tergeser oleh pemikiran modern, 
sama halnya dengan pamali atau larangan ini. 

b. Kearifan lokal dalam pembelajaran mitigasi bencana 

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai materi pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam kebencanaan 

Pada materi pembelajaran yang dipelajari oleh siswa dan diajarkan oleh guru, kearifan lokal juga dipelajari menurut beberapa 
responden. Sebanyak 43,8% guru menjawab mengajarkan materi kearifan local dalam kebencanaan, dan sisanya sebanyak 
56,3% guru menjawab tidak mengajarkan materi kearifan local dalam kebencanaan. Sedangkan, untuk siswa menjawab 
64,6% belajar mengenai kearifan local dalam kebencanaan, dan sisanya sebanyak 35,4% siswa menjawab tidak mempelajari 
kearifan local dalam kebencanaan.  

 

Gambar. Diagram hasil survey mengenai pentingnya materi pembelajaran berbasis kearifan lokal dalam kebencanaan 

Karena kebanyakan menjawab tidak belajar ataupun mengajar mengenai kearifan local dalam kebencanaan, namun 
kebanyakan responden menjawab materi pembelajaran kearifan local dalam kebencanaan penting untuk dimasukkan ke 
materi pembelajaran. Sebanyak 91,7% guru menjawab penting untuk memasukkan materi pembelajaran berbasis kearifan 
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local dalam kebencanaan, dan sisanya sebanyak 8,3% menjawab tidak. Sebanyak 79,5% siswa menjawab penting untuk 
memasukkan materi pembelajaran berbasis kearifan local dalam kebencanaan, dan sisanya sebanyak 20,5% menjawab tidak 
penting untuk memasukkan materi pembelajaran berbasis kearifan local dalam kebencanaan.  

 

B. Analisis SWOT 

Dalam penelitian ini, analisis SWOT digunakan untuk menganalisis social budaya dalam pengembangan pembelajaran 
geografi pada materi mitigasi bencana di Gorontalo 

1. Kekuatan (strengths) 

Kekuatan adalah berasal dari dalam pembelajaran geografi yang bersifat positif, yang memungkinkan memiliki keuntungan 
dan tepat sasaran. Dalam penelitian ini yang menjadi sasaran penelitian adalah masyarakat umum, siswa dan guru sehingga 
tanggapan yang paling positif bahwa mereka sudah banyak mengetahui tentang istilah mitigasi bencana, serta informasi yang 
mereka miliki banyak di dapat dari berbagai sumber. Selain  itu tanggapan tentang tentang cara mengetahui ciri-ciri terjadinya 
bencana alam seperti, banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di daerah Gorontalo mereka sudah cukup mengetahui hal 
tersebut. Jalur evakuasi terjadinya bencana alama rata-rata responden sudah mengetahui hal tersebut namun masih ada 
Sebagian yang belum mengetahui sehingga Ketika terjadi ben*cana ada beberapa orang yang tidak mengetahui jalur 
evakuasi itu dimana.  

2. Kelemahan (weaknesses) 

Kurangnya kegiatan praktek evakuasi miitigasi bencana  yang di ajarkan di bangku sekolah baik menurut respon guru, siswa 
maupun masyarakat. Selain itu hasil survei menunjukan bahwa kurangnya keikutsertaan dalam mengikuti organisasi tentang 
mitigasi kebencanaan yang di lakukan di daerah tersebut. Materi tentang kearifan lokal bencana alam masih kurang di ajarkan 
di sekolah,  

3. Peluang (opportunities) 

Pemahan tentang praktek evakuasi mitigasi bencana merupakan salah satu solusi yang harus diajarkan dibangku sekolah 
guna mengurai terjadinya bencana yang mengakibatkan kecelakaan pada anak-anak dibawah umur 15 tahun. Jumlah 
kecelakaan anak-anak yang sangat tinggi dapat menyebabkan stress dan trauma. Sehingga anak-anak yang memiliki 
pengetahuan tentang cara penyelamatan diri dalam menghadapi bahaya, akan menjadi lebih mampu dan memiliki 
kepercayaan diri yang positif tanpa merasa ketakutan dan stress  

4. Ancaman (threats) 

Tinggginya tingkat kecelakaan anak-anak yang terjadi akibat kurangnya pemahan tentang evakuasi mitigasi bencana. 

 

C. Rumusan Pengembangan Materi Mitigasi Bencan pada Mata Pelajaran Geografi Berdasarkan Kondisi Sosial 
Budaya di Gorontalo 

A. MITIGASI BENCANA ALAM GORONTALO 

1.1 KONDISI GEOGRAFIS PRIVINSI GORONTALO 

Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Gorontalo memiliki batas-batas : 

Sebelah Utara  : Laut sulawesi 

Sebelah Selatan  : Teluk Tomini 

Sebelah Timur  : Provinsi Sulawesi Utara 

Sebelah Barat  : Provinsi Sulawesi Tengah 

Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebalah barat dan provinsi sulawesi Provinsi 
Gorontalo terdiri dari lima kabupaten dan 1 kota, yaitu : 

1) Kabupaten Boalemo 

2) Kabupaten Gorontalo 

3) Kabupaten Pohuwato 

4) Kabupaten Bone Bolango  

5) Kabupaten Gorontalo Utara 



6) Kota Gorontalo 

Luas Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 137 Tahun 2017, luas daerah Provinsi Gorontalo 
sebesar 11.257 km2. Apabila dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah Provinsi Gorontalo hanya sebesar 0,59%. 

 

Gambar. Luas Provinsi Gorontalo Berdasarkan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 

Sumber : Kementrian dalam Negeri 

Teluk Tomini dan Laut Sulawesi merupakan perairan yang mengapit Provinsi Gorontalo sehingga menyebabkan posisi 
Gorontalo menjadi strategis. Berdasarkan catatan sejaran maritim Nusantara, Laut Sulawesi adalah jalur pelayaran dari 
Sulawesi menuju Filipina yang juga melalui jaur wilayah perairan Kesultanan Sulu di sebelah timur dari Negara Malaysia. 
Sedangkan teluk Tomini  sejak dahulu merupakan sumber kehidupan penduduk kerajaan-kerajaan yang bermukim 
disekitarnya. Teluk Tomini merupakan tempat bertemunya kerajaan di daerah Tomini-Bocht sehingga teluk ini ramai oleh 
lalulintas. (Gorontalo P. P., 2020) 

 

1.2 KONDISI ASTRONOMI PROVINSI GORONTALO 

Secara astronomi Provinsi Gorontalo terletak antara 0o19’-0o57’ Lintang utara dan 121o23’-125 o14’Bujur Timur (Statistik, 
2020) 

 

1.3 KONDISI MORFOLOGI PROVINSI GORONTALO 

Sebagian besar Wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Elevasi yang terendah 
dari 0-500 mdpl terletak di Kota Gorontalo. Wilayah pegunungan dan dataran di Kabupaten Gorontalo berada pada elevasi 
dari 0-2.065 mdpl. Topografi datar sampai bergunung dengan ketinggian dai 0-2.100 mdpl terdapat di wilayah Kabupaten 
Boalemo. Kabupaten Pohuwato berada pada elevasi 0-1.920 m dan ditemukan pada wilayah perbatasan dengan daerah 
Sulawesi Tengah. Sedangkan Kabupaten Bone Bolango memiliki topogradi dari 0-1954 mdpl. Topografi dengan ketinggian 
bervariasi dengan ketinggian antara 0-1970 mdpl  berada di Kabupaten Gorontalo Utara. 

Secara Fisiografis wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah yaitu Satuan morfologi pegunungan yang 
memiliki lereng yang terjal. Morfologi ini terdapat di wilayah Gorontalo bagian tengah dan wilayah Gorontalo bagian utara 
yang merupakan batas di seblah utara dan di sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu puncaknya terdapat di 
Pegunungan Tilongkabila. Satuan morfologi pegunungan ini terbentuk dari satuan batuan Plutonik serta batuan gunung api 
tersier. 

Secara Fisiografis wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi yaitu : 

1) Satuan morfologi pegunungan yang mempunyai lereng terjal, morfologi ini terdapat di wilayah utara dan 
tengah Gorontalo yang merupakan pembatas bagian timur dan bagian utara dari cekungan air tanah 
Limboto yang puncaknya terdapat di Pegunungan Tilongkabila. Batuan Plutonik dan batuan gunung api 
tersier meupakan satuan batuan yang membentuk morfologi ini. 

2) Satuan morfologi perbukitan yang bergelombang, morfologi ini terdapat di bagian selatan dan barat yang 
merupakan batas cekungan di bagian selatan dan utara.  

Satuan morfologi dataran, yaitu dataran rendah yang terdapat di daerah tengah cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau 
Limboto. Daerah ini biasanya ditempati oleh endapan danau serta satuan aluvium (Gorontalo B. P., 2020) 



Morfologi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Gunung tertinggi dengan ketinggian 2.100 mdpl terdapat di Kabupaten 
Gorontalo tepatnya di Gunung Tabongo. Sedangkan Gunung Litu‐Litu dengan ketinggian 844 mdpl merupakan gunung 
terendah di Gorontalo.Kelas kemiringan lereng Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tabel. Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo 

Kelas Lereng Kemiringan (0%) Luas (ha) Persentase (%) 

A 0-2 128.552 10,52 

B 2-8 74.112 6,07 

C 8-15 66.528 5,45 

D 15-40 113.997 9,33 

E >40 838.355 68,63 

Jumlah 1.221.554 100 

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 

1.4 KONDISI GEOLOGI PROVINSI GORONTALO 

Peta Geologi Lembar Tilamuta (S. Bachri, dkk, 1993) menyatakan bahwa sebagian besar batuan ditempati batuan gunung 
api Tersier berada di Provinsi Gorontalo yang merupakan bagian lengan utara Sulawesi. Dataran yang bentuknya memanjang 
terdapat di wilayah tengah bagian timur yang terbentang mulai dari Danau Limboto ke daerah lembah Paguyaman yang 
mulanya merupakan suatu danau. Batuannya terdiri atas batuan mulai dari yang berumur Tersier hingga yang Kuarter. Urutan 
batuan mulai dari batuan tertua sampai batuan termuda yaitu : 

a) Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, 
batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi 
Tinombo ini berumur mulai dari Eosen – Pertengahan Oligosen. 

b) Secara selaras di atas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokapa (Tmd) yang terdiri dari : batupasir wake, 
batulanau, batulumpur, konglomerat, tuf, tuf lapili, aglomerat, breksi gunungapi, lava andesit sampai basalt. Formasi 
Dolokopa berumur Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas. 

c) Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan 
granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas. 

d) Di atas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras 
ditempati oleh Batuan Gunungapi Pinggu (TQpv) yang terdiri dari : aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur 
Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQl) yang terdiri 
dari kalkarenit, kalsirudit dan batugamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai diendapkan endapan Danau 
yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batugamping terumbu (Ql) 
yang dimulai pada Plistosen Atas - Holosen berupa batugamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di 
daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl). Struktur geologi yang utama yang berkaitan 
dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang menunjukkan 
pola memancar terdapat di Gunung Boliohuto, sedangkan sesar geser pada umumnya bersifat menganan namun 
ada juga yang mengiri. Batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) sampai batuan yang berumur muda (Satuan 
Batugamping Klastik) merupakan batuan yang dipotong oleh sesar tersebut (Gorontalo B. P., 2020) 

Provinsi Gorontalo merupakan daera pertemuan dari dua lempeng sehingga menyebabkan daerah Gorontalo menjadiRawan 
Bencana. Lempeng tersebut yaitu lempeng Pasifik dan Lempeng Eurasia dan lempeng mikor lainya. Sesar lokal yang mengiris 
lengan utara Pulau Sulawesi berdasarkan kajian patahan yang mengiris bergerak dengan lamban, dalam setahunnya hanya 
bergerak sebanyak 0,011 milimeter. Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara merupakan 
daerah yang terdapat sesar (T.Rahmawati, 2019) 

 

1.5 KONDISI PENDUDUK PROVINSI GORONTALO 

Penduduk selain sebagai obyek dan subyek pembangunan sekaligus dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, 
namun demikian juga dapat menjadi hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini akan terjadi 
apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan seperti sandang, pangan, 
dan kebutuhan akan pendidikan serta kesehatan. 



Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Gorontalo hampir seimbang. Tercermin dari sex ratio tahun 2019 yang 
sebesar 100,37. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Provinsi Gorontalo diproyeksikan sebanyak 1.202.631 jiwa, yang terdiri 
dari 602.436 jiwa penduduk laki-laki dan 600.195 jiwa perempuan. 

Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2019 adalah sebesar 47,59. Artinya, setiap 100 penduduk usia 
produktif di Provinsi Gorontalo menanggung sebanyak 47 hingga 48 penduduk usia tidak produktif. Dengan kata lain, setiap 
dua orang penduduk usia produktif hanya akan menanggung satu orang usia produktif. 

Dalam kurun waktu 2011-2019, rasio ketergantungan penduduk Gorontalo cenderung menurun. Kondisi ini tercermin dari 
semakin lebarnya piramida penduduk Gorontalo pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) yang mengindikasikan bahwa 
jumlah penduduk usia produktif melebihi penduduk non produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Dengan lebih 
banyaknya penduduk usia produktif, maka tenaga kerja yang tersedia pada pasar kerja pun lebih banyak sehingga ideal nya 
produktivitas penduduk pun dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, produktivitas yang meningkat diharapkan dapat pula memacu 
pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih cepat. 

Jika dilihat menurut distribusi sebaran penduduknya, Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah dengan jumlah penduduk 
terbesar, yaitu 378.527 jiwa. Namun, dengan luas wilayah yang cukup besar (1.750,83 km2), menjadikan kabupaten ini tidak 
terlalu padat penduduk, yaitu sekitar 216 jiwa/km2. Sementara Kota Gorontalo yang hanya seluas 79,59 km2 dihuni oleh 
sebanyak 219.399 penduduk, menjadikannya wilayah terpadat tingkat kepadatan penduduknya di Provinsi Gorontalo sebesar 
2.757 jiwa/km2 (BPS, 2020) 

 

B. JENIS DAN KARAKTERISTUK BECANA ALAM DI GORONTALO  

1. Gempa bumi  

Sesar Gorontalo merupakan struktur sesar yang berarah Renggara-Barat laut melintasi Kota Gorontalo dan memotong lengan 
Utara Sulawesi, hingga menghubungkan Laut Sulawesi dan perairan Teluk Tomini. Wilayah Gorontalo dan sekitarnya 
diguncang gempa bumi tektonik pada agustus 2016. Adapun jenis gempa yang terjadi merupakan jenis tektonik dangkal yang 
diakibatkan oleh aktivitas sesar aktif. Hasil analisis BMKG menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi memiliki kekuatan 
4,6 Skala Richter. Adapun letak pusat gempa bumi ini terletak pada koordinat 0,23 LU dan 123,30 BT, tepatnya berada di laut 
dengan jarak 28 km arah tenggara Kota Gorontalo, dengan kedalaman 10 kilometer. Gempa ini tidak berpotensi tsunami 
ditandai dengan magnitudo gempa bumi yang relatif kecil. 

Dijelaskan juga verdasarkan hasil analisis peta tingkat guncangan (shake map) BMKG menunjukkan, dampak gempa bumi 
berupa guncangan dirasakan di beberapa wilayah di Gorontalo seperti Molutabu, Bilungala, Tombulilata, Taludaa, dan 
Sinabayuga. diketahui daerah ini memiliki guncangan mencapai skala intensitas II SIG BMKG (II-III MMI). Aktifnya Sesar 
Gorontalo diduga merupakan pemicu dari gempa bumi, khususnya pada segmen sesar yang berada di laut bagian utara 
Cekungan Gorontalo (Gorontalo Basin). Berdasarkan catatan sejarah, bahwa zona gempa pernah terjadi di Gorontalo pada 
tahun 1939 dengan kekuatan 8,6 SR yang juga memicu terjadinya tsunami di Pesisir Selatan (F, 2016).  

Diketahui bahwa sebagian besar wilayah Indonesia termasuk daerah rawan gempa. Merujuk pada data BMKG, selama 1976‐
2006 telah terjadi 3.486 gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 6,0. SR. Pada Maret 2020 Data BMKG menunjukkan bahwa 
gempa bumi yang terjadi pada wilayah gorontalo memiliki kekuatan dengan Magnitudo 4.5 SR. Badan Meteorologi, Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) mencatat pusat gempa Kota Gorontalo tersebut berada pada titik koordinat 1.23 LU 123.27 BT. 
Berdasarkan data dari BMKG, pusat gempa berada di laut 35 km Barat Laut Boroko. Berdasarkan data yang ada, guncangan 
akibat gempa Kota Gorontalo dirasakan pada sejumlah tempat, sebagai berikut (skala MMI):  

II-III Kota Gorontalo  

II-III Kabupaten Gorontalo  

II-III Bone Bolango  

II-III Kwandang U 

Berdasarkan penyebabnya  Gempa bumi ini dibedakan atas dua jenis. Pertama, gempa tektonik yang terjadi karena 
pergerakan/pergeseran lapisan batuan di kulit bumi, secara tiba‐tiba. Hal ini terjadi akibat pergerakan lempeng‐lempeng 
tektonik. aktivitas gunung api bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi 

Jenis gempa selanjutnya disebut gempa bumi vulkanik. Gerakan lapisan batuan di dalam bumi yang terjadi secara tiba‐tiba 
dapat menghasilkan energi berupa gelombang seismic yang dipancarkan ke segala arah. Pada saat gelombang sismic 
mencapai permukaan bumi, getarannya dapat menyebabkan kerusakan seperti bangunan, yang pada akhirnya dapat 
menimbulkan korban jiwa (D, 2020).  

 



2. Tsunami 

Zona subduksi secara tektonik, di utara Gorontalo berpotensi dapat mengakibatakan gempa bumi yang berpotensi terjadinya 
tsunami. Kajian statistik seismisitas menyatakan terdapat indikasi potensi gempa di wilayah tersebut dengan kekuatan 
magnitudo maksimum sebesar 8,2 Mw. Pemodelan tsunami dapat dibuat dengan memakai teori gelombang linier di laut 
bagian dalam juga gelombang perairan dangkal yang ada pada wilayah perairan dengn kedalaman dangkal dan daerah 
landaan dengan grid yang tetap dengan bantuan aplikasi TUNAMI-N2. Gempa bumi ini digunakan untuk membuat pemodelan 
yang merupakan skenario terburuk yang didasarkan oleh sejarah kegempaan wilayah penelitian dan tatanan tektonik. 
Pemodelan tsunami ini juga dilaksanakan untuk mengetahui estimasi ketinggian run-up tsunami di pesisir pantai dan juga 
luasan daerah genangan tsunami sebagai upaya mitigasi bencana tsunami di Desa Dulukapa dan Deme 1.  

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data batimetri GEBCO (General Bathymetric Chart Of The Ocean) grid 
30 arc second dan topografi SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) grid 1 arc second yang dikeluarkan oleh USGS. 
Selain itu juga, data tsunami dan gempabumi yang diperoleh masing-masing dari katalog gempabumi dari Advanced Nasional 
Seismic System (ANSS) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Hasil penelitian menggambarkan bahwa 
waktu gelombang menjalar dari episenter ke wilayah pantai utara Desa Dulukapa sebesar 18.2–13.8 menit dan run up 9.8–
13.8m dengan jarak terjauh landaan dari tsunami sejauh 800m. Sedangkan untuk waktu tiba tsunami ke Desa Deme 1 sekitar 
18.8–23.83 menit dengan run up 10.76–15.1m, dan jarak terjauh landaan tsunami sejauh 830m. Luas daerah yang terkena 
landaan tsunami mencapai 1900 m². Kedua desa tersebut termasuk dalam wilayah yang rawan terkena tsunami sehingga 
diperlukan upaya mitigasi bahaya tsunami guna mengurangi resiko yang ditimbulkan. (Nurfitriani, 2018). 

3. Banjir  

Kota Gorontalo kini tumbuh menjadi ibu kota propinsi dan menjadi pusat pembangunan di wilayah perkotaan yang dapat 
menimbulkan permasalahan tersendiri. diantaranya adalah banjir. Mengingat besarnya dampak dari banjir, oleh karena itu 
diperlukan penelitian untuk memperoleh informasi tentang tingkat kerawanan banjir di Kota Gorontalo. Adapun metode 
penelitian yang digunakan yaitu mengkompilasi antara metode kualitatif dan kuantitatif yang dibarengi dengan survey 
lapangan. Adapun hasil yang didapattkan adalah daerah penelitian dibagi kedalam 3 satuan geomorfologi yakni satuan 
geomorfologi pedaran, bergelombang dan perbukitan bergelombang. Geologi ini dibagi kedalam 3 satuan batuan yakni dari 
tua ke muda merupakan satuan batuan granit, breksi vulkanik dan alluvial, struktur geologi yang berarah di barat laut-tenggara. 
Jenis tanah yang ada pada wilayah penelitian ini adalah lempung. Sedangkan untuk kedalaman muka air tanah sebesar 100 
sampai dengan 225 cm dan termasuk dalam kategori air tanah dangkal. Adapun Penggunaan lahan dapat di bagi 5 kelas 
yakni persawahan, pemukiman dan perkantoran, tegalan, pertambangan dan hutan jarang.  

Kota Gorontalo sendiri adalah salah satu kota yang rawan akan terjadinya banjir, hal ini dikarenakan oleh curah hujan yang 
tinggi sebesar 106 – 138 mm/tahun, dengan bentuk bentang alam yang dominan pedataran, jenis tanah dengan permeabilitas 
rendah, muka air tanah dangkal berkisar antara 1 – 2,25 meter dan tata guna lahan yang belum baik. Dimana wilayah hutan 
banyak digunakan sebagai areal pertambangan rakyat dan perkebunan tanaman musiman. Ada beberapa Daerah yang 
berpotensi banjir rawan tinggi diantaranya, Kec. Kota Timur (kel. Padebuolo, kel. Kampung Bugis, dan kel. Ipilo serta 
kel,Heledulaa Selatan), Kec. Kota Selatan (kel Biawu, kel.Tenda dan kel.Dunggala), Kec. Kota Barat (kelurahan Tenilo, 
kelurahan Buliide, Pilolodaa, Lekobalo dan Buladu), Kec. Hulondalagi yaitu kelurahan Siendeng, Kec. Ombulo Raya yakni 
kelurahan Botu dan Talumolo, serta Kec. Dungingi (kelurahan Tulatengi dan Huangobotu). Desember hingga Januari 
diperkirakan bulan terjadinya banjir berdasarkan data curah hujan 8 tahun yang lalu yakni selama tahun 2003 – 2011. Untuk 
Zonasi tingkat kerawanan banjir dapat dikategorikan menjadi tiga zona yaitu zona rawan tinggi, aona rawan rendah dan zona 
tidak rawan (Muhammad, 2012). 

4. Kekerinngan  

Perubahan iklim memiliki peran yang sangat penting dalam mendapatkan kejadian kekeringan yang beranekaragam di suatu 
wilayah (Chen Z, 2013) 

 Menurut Rahman dan Lateh (2016) pola curah hujan tahunan dan musiman yang rendah serta dampak perubahan memiliki 
pengaruh terhadap kekeringan iklim. Selain itu, Nam et al., (2015) menyatakan bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang 
cenderung mengalami peningkatan jumlah kejadian dan risiko kekeringan di masa yang akan datang. Curah hujan yang 
menurun pada suatu wilayah dapat menyebabkan peningkatan kekeringan, namun di wilayah yang mengalami peningkatan 
curah hujan kekeringan ini masih dapat meningkat (Prudhomme, 2014) 

Kondisi ini menggambarkan bahwa kekeringan terjadi secara berbeda-beda tergantung wilayah satu dengan yang lainnya. 
Kejadian kekeringan yang berkelanjutan pada suatu wilayah ditandai dengan adanya ketersediaan air di bawah rata-rata, hal 
ini dikarenakan adanya faktor curah hujan di bawah normal serta tingkat penguapan yang cukup tinggi (Van Lanen, 2007) 

Setelah itu, tingkat keparahan kekeringan dan kejadian kekeringan yang memiliki durasi yang cukup lama --dapat berdampak 
serius pada aspek sosial, ekonomi maupun pertanian yang dapat mengakibatkan terganggunya kondisi ekologi dan pasokan 
air (Xie, 2013). Olehnya itu, salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian khususnya pada sektor pertanian 
adalah kekeringan (Jia, 2016) 



Untuk memahami karakteristik spasiotemporal kekeringan dapat dikembangkan dengan rencana mitigasi risiko kekeringan 
(Serrano, 2006). Setelah itu, mengidentifikasi wilayah--wilayah yang sering terkena kekeringan serta wilayah rawan 
kekeringan bisa didapatkan dengan cara analisis spasial kekeringan (Rahman, 2016). 

 Olehnya itu, analisis spasiotemporal kekeringan dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan 
manajemen kekeringan (Nam, 2015). 

 Kekeringan musiman di Kabupaten Gorontalo selama periode 1981-2016 sangat jelas tergambar bahwa daerah ini 
teridentifikasi secara spasial pada skala waktu SPI-3 dan SPI-6, hal tersebut diketshui berdasarkan rata-rata nilai indeks 
kekeringan berada di bawah -2 pada skala waktu tersebut. Oleh karena itu, SPI-3 dan SPI-6  cukup efektif dalam 
menggambarkan kekeringan di Kabupaten Gorontalo.  

Berdasarkan hal tersebut, maka pemetaan wilayah yang rentan terhadap kekeringan perlu dilakukan dalam mengantisipasi 
dampak kekeringan jangka pendek dan menengah. Berdasarkan hasil analisis skala waktu SPI-3 dan SPI-6 cenderung 
menunjukkan nilai SPI positif artinya jumlah kejadian periode basah yang teridentifikasi lebih banyak dibandingkan dengan 
jumlah periode kering. Sebaliknya, SPI-12 cenderung menunjukkan nilai negatif artinya jumlah kejadian periode kering yang 
teridentifikasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kejadian periode basah. Selain itu, frekuensi kejadian kekeringan 
lebih tinggi seiring dengan besarnya skala waktu. Dengan demikian, hasil analisis tersebut dapat menjadi rujukan dalam 
pengelolaan sumber daya air jangka panjang di Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya, untuk menyiapkan langkahlangkah 
adaptasi dan mitigasi dampak kekeringan karena ketidakpastian kondisi iklim masa depan, maka perlu menerapkan skenario 
perubahan iklim. Hal tersebut dapat bermanfaat memberikan gambaran dinamika kekeringan (Syahrizal Koem, 2016).  

5. Tanah longsor 

Sebaran aspek keruangan tipe longsoran yang berada di DAS Alo Provinsi Gorontalo telah dikaji dan dievaluasi dengan 
menggunakan Peta Sebaran Tipe Longsoran Skala 1 : 50.000. Lokasi penelitian ini meliputi seluruh wilayah DAS Alo Provinsi 
Gorontalo dengan luas total 7.588 Ha. Adapun Penentuan sampel dilakukan secara Accidental Sampling. Accidental Sampling 
dilakukan  dengan menelusuri seluruh wilayah yang rawan longsor di DAS Alo untuk menemukan titik-titik terjadinya 
longsoran. Dalam pengkajian tipe dan sebaran longsoran, pengumpulan data  terhadap kejadian longsoran yang terjadi pada 
seluruh wilayah DAS Alo sebanyak 15 (lima belas) titik kejadian longsoran. Tipe longsoran ditentukan melalui pengukuran 
dan pengamatan morfometri longsoran untuk menentukan indeks klasifikasi longsoran dan hasil analisis tersebut di plot ke 
dalam Peta Lokasi Sebaran Tipe Longsoran Skala 1 : 50.000 untuk mengetahui sebaran keruangan dari kejadian longsoran 
di DAS Alo Provinsi Gorontalo. 

Berdasarkan analisis morfometri dan indeks klasifikasi longsoran menunjukkan bahwa tipe longsoran yang terjadi adalah 
rotational slide, planar slide, slide flow dan rock block slide. Longsoran yang terjadi di DAS Alo Provinsi Gorontalo dikarenakan 
adanya kemiringan lereng curam maupun sangat curam dengan bentuk permukaan lereng yang cembung dan cenderung 
lurus. Longsoran juga terjadi di wilayah yang memiliki tekstur tanah lempung maupun lempung berlanau, serta adanya jenis 
batuan vulkanik dan batuan beku yang mengandung silika tinggi serta mengalami pelapukan. Dengan demikian maka faktor 
penyebab longsoran di DAS Alo Provinsi Gorontalo faktor lereng, jenis batuan, tekstur disamping juga dipicu oleh curah hujan 
yang tinggi dan penggunaan lahan oleh masyarakat (Firtyane, 2014) 

Jenis dan karakteristi bencana non alam  

1. Kebakaran 

Data BPBD Provinsi Gorontalo hingga 16 September 2019 menyebut jumlah kebakaran rumah pada Januari hingga Juli 2019 
mencapai angka 34 kali kejadian. Kemudian pada bulan Juli hingga September 2019 terjadi 33 peristiwa kebakaran rumah. 
Sementara angka kebakaran lahan selama 2019 mencapai 45 kejadian, dengan luas lahan 37 hektare. Lahan tersebut terdiri 
daru 25 hektare di luar kawasan hutan dan 12 hektare di dalam hutan 

Kebakaran lahan dan hutan terjadi di musim kemarau antara Juli hingga September, dan penyebabnya 99 persen adalah 
manusia yang membakar lahan, sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Sedangkan kebakaran rumah 90 
persen disebabkan masalah jaringan listrik, serta 10 persen akibat kelalaian manusia yang meninggalkan tungku api dan 
kompor dalam keadaan hidup. 

Dua peristiwa kebakaran terjadi di Kota Gorontalo dan melalap habis sebuah rumah serta lahan, Rabu. Kebakaran pertama 
terjadi sebuah rumah di Kompleks Masjid Baiturahim Kota Gorontalo pada siang hari dan berhasil dipadamkan oleh tim 
gabungan. Kebakaran kedua terjadi di lahan yang berada di Kecamatan Sipatana, dengan penyebab yang sama yakni warga 
membakar sampah. Api kemudian meluas ke lahan yang ada di sekitarnya pada sore hari dan baru berhasil dipadamkan 
malam hari (Debby, 2019). 

 

 

 



2. Wabah penyakit  

a) Malaria  

Malaria merupakan masalah kesehatan masyarakat di separuh penduduk dunia. Indonesia merupakan salah satu negara di 
dunia yang masih menghadapi risiko penyakit malaria.  Provinsi Gorontalo termasuk provinsi  yang  memiliki angka   kejadian   
malarianya   cukup   tinggi.   Malaria   di   Provinsi   Gorontalo menduduki peringkat ke-4 dari 10 penyakit lainnya yang 
menonjol. Wilayah kerja puskesmas Bongomeme adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo  yang  memiliki  
wilayah  yang  endemis akan malaria.  Hal ini sesuai dengan data  yang  didapatkan  pada  pengamatan awal  terhadap 
malaria  di  wilayah  kerja Puskesmas  bongomeme yang terus mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  

Berdasarkan data yang ada di Puskesmas Bongomeme, diketahui bahwa penderita Malaria pada tahun 2009 sebanyak 89 
orang, pada tahun 2010 sebanyak 135 orang, dan pada tahun 2011 terus mengalami peningkatan sebanyak 486 orang. 
Penelitian deskriptif retrospektif yang bertujuan menggambarkan karakteristik umur, jenis kelamin, pekerjaan waktu kejasian 
dan tempat tinggal pada penderita malaria Bongomeme. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
Total Sampling. Dimana jumlah sampel berjumlah 710 penderita.  

Hasil dari penelitian ini berdasarkan golongan umur 15-53 menunjukkan bahwa penderita malaria umur terbanyak, 
berdasarkan jenis kelamin penderita terbanyak terjadi pada perempuan, berdasarkan pekerjaan penderita terbanyak pada 
yang tidak bekerja/IRT, sedangkan berdasarkan waktu kejadian terbanyak pada bulan November, dan tempat kejadian 
terbanyak di Desa Upomela dan Desa Bongohulawa. Berdasarkan hasil penelitian yang berasal dari  variable yang diteliti di 
dapatkan kesimpulan bahwa penderita malaria lebih banyak perembuan dengan usia 15-53 tahun yang terjadi pada bulan 
November yaitu pada Desa Upomela dan Desa Bongohulawa (Patricia, 2012).  

b) COVID 19 

Pendekatan epidemiologi yang dapat menggambarkan karakteristik penyebaran virus corona, termasukk menhgestimasi 
peningkatan maupun penurunan angka covid-19. Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat penting dengan cara 
memformulasikan pendekatan – pendekatab epidemiologi didasarkan pada beberapa analisa.pengendalian penyebab, dan 
factor-faktor yang dapat mempengaruhi distribusi penyakit menular. Pada reproduksi dasar (Rt) dan penurunan reproduksi 
(Rt) berdasarkan kasus terkonfirmasi dalam periode tertentu. Sebelum di terapakannya PSBB, Reproduksi Dasar di Provinsi 
Gorontalo berada pada angka 2,73 dan turun menjadi 2,12 di fase akhir PSBB.  

Dikatan bahwa kesembuhan memang ada tapi penularannya masih cepat dan eksponesial. Menakar tingkat keberhasilan 
kebijakan intervensi yang dilakukan pemerintah untuk menekan perebakan covid-19, termasuk dalam penerapan psbb yang 
merupakan parameter dari indeks penurunan reproduksi (Rt) analisis jejaring kontak berdasarkan cluster, serta analisis 
Karakteristik persebaran yang didasarkan jenis kasus baru yang muncul dalam periode waktu tertentu. Selama masa psbb, 
kasus yang berdiri sendiri, memiliki jumlah yang lebih sedikit serta kasus yang terkait atau berhubungan dengan kasus 
sebelumnya yang lebih tinggi. Adapun yang menjadi point penting sekaligus menjadi kesimpulan dan rekomendasi dari analisa 
epidemiologi yang kemudian bisa menekan dan mengecilan angka reproduksi dasar covid-19  (Hanni, 2020).  

c) Polusi  

Kondidi populasi danau limtboto kini berada pada kondisi yang sangat memperihatinkan dikarenakan adanya proses 
penyusutan dan pendangkalan sebagai akibat dari sedimentasi dan tempat pembuangan sampah. Dimana hal ini dapat 
mengancam keberadaan ekosistem dimasa yang akan datang. Tingkat pencemaran yang ada di Danau Limboto dapat 
dihitung dengan menggunakan indeks pencemaran Kirchoff 1991 dan indeks pencemaran logam berat menurut Kepmen  
Lingkungan Hidup No. 115 Tahun 2003.  

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pencemaran stasiun 1, 2, 3, 4 dan 5 tergolong tercemar ringan dengan nilai 
indeks kimia kirchoff berkisar 59.13-70.64, sedangkan stasiun 6, 7 dan 8 tergolong tercemar sedang dengan nilai indeks kimia 
kirchoff berkisar 42.58-55.82. Tingkat pencemaran logam berat pada Pb dan Cd yang ada perairan Danau Limboto masih 
termasuk dalam kategori normal (memenuhi baku mutu atau kondisi baik) dengan nilai indeks pencemaran logam 0≤PIj ≤1 .  

Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran logam menurut KepMen LH No.115 tahun 2003 didapatkan nilai Indeks 
Pencemaran logam Pb dan Cd pad Perairan Danau Limboto. Hasil penelitian menunjukkan tingkat pencemaran logam Pb 
dan Cd masih berada dalam kondisi baik, dimana nilainya masih memenuhi standar maku mutu yang telah ditetapkan yaitu 
nilai 0 ≤PIj ≤1,0. Logam berat secara umum mencemari lingkungan dengan dua cara, yaitu secara natural maupun secara 
antropogenik (baik melalui campur tangan manusia atau secara tidak alami) (Ali et al., 2013). Menurut Agustina et. al., (2012) 
biasanya keberadaan logam berat Pb yang berada pada badan perairan berasal dari kegistsn yang dilakukan oleh manusia 
yang menghasilkan limbah, sampah metabolik dan korosi pipa air. Selain itu limbah-limbah industri, 38 Gorontalo Fisheries 
Journal• Vol. 1 No. 2 Oktober 2018 kegiatan pelayaran dan pelabuhan serta kegiatan pertanian, perkebunan dan perikanan 
juga merupakan sumber dari logam berat Pb (Ali H, 2013), (Agustina Y, 2012), (Meriyanti, 2018). 

 

 



C. TINDAKAN PENCEGAHAN TERJADI BENCANA DAERAH GORONTALO 

A. Peran Pemerintah Lokal Dalam Pencegahan Bencana Banjir 

Ditetapkan dan berlakunya UU No. 24 Thn 2007 mengatur perihal dalam Pencegahan Bencana, menjadi tonggak baru dalam 
tata kelola bencana di Indonesia. Dengan berlakunya undang – undang tersebut maka tata kelola ataupun manajemen 
terhadap penanggulangan bencana diharapkan menjadi lebih baik dan optimal dari sebelumnya. Tentunya hal ini berkat telah 
terintegrasinya pemerintahan yang berada di pusat dengan pemerintah daerah melalui lembaga ataupun badan yang 
bertanggung jawab penuh terhadap proses penanggulanagan bencana. Keseluruhan tahahapan mulai dari tahapan yang 
dilakukan sebelum terjadinya bencana atau yang biasa dikenal dengan (pra-bencana), respon atau tanggap darurat serta 
upaya yangg dilakukan ketika terjadi ataupun setelah terjadinya bencana (pasca bencana) dapat berjalan secara sistemik dan 
terarah. Sementara ini dalam mempererat dan memperkuat pergerakan pemerintah didaerah untuk proses kegiatan sebelum 
terjadi/pra bencana dapat diberlakukan dengan perkuatan lembaga/unit yang sudah ada atau pelatihan untuk aparatnya 
kemudian melakukan koordinasi dengan beberapa unit antara tingkat nasional maupun daerah, bencana tidak mengingat 
hanya mengenal daerah administrasi, sehingga pada daerah memiliki rencana pencegahan bencana yang potensial di 
daerahnya. Hal yang perlu diperhatikan, dipersiapan kemudian dikerjakan bersama- sama oleh pemerintahan dalam upaya 
pecegahan banjir yang terajdi oleh pihak-pihak swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, antara lain:  

1. Kebijakan dalam mengatur pengelolahan dalam kebencanaan untuk memebrikan dukungan kepada usaha-usaha 
preventif yang terjadi bencana kebijakan perti tanah tataguna supaya tidak ada pembangunan di daerah yang rawan 
bencana. 

2. Memberikan peningkatan pengetahuan kepada masyarakat sekitar yang berkaitan dengan alam dan ciri-ciri 
setempat dapat memberitahukan akan adanya ancaman bencana (Handayani, 2011).  

Pemerintah daerah haruslah mampu meningkatkan kemampuan dan kapabilitas dalam upaya untuk mengontrol dan 
mengelola situasi daerah rawan bencana. Mengingat adanya kebutuhan yang berkembang bahwa perlu rasa tanggung jawab 
dari seluruh stakeholder yang berada didaerah. Stakeholder dalam penanggulangan bencana banjir ini tidak hanya institusi 
yang dibentuk oleh pemerintah tetapi juga kekuatan civil society yang selama ini concern di dalam isu tersebut. Jika melihat 
dari sisi pemerintah secara formal telah ada Badan Penangulangan Bencana Daerah Kota Gorontalo, Dinas Kesehatan, Dinas 
Sosial. Akan tetapi dari sisi civil society, nyaris tidak ada organisasi kemasyrakatan, NGOs, Atau perusahaan (melalui CSR) 
yang terlibat dalam upaya pelestarian lingkungan untuk meminimalisir bencana banjir. Kalaupun ada hanya beberapa saja 
seperti Komunitas yang menamai mereka sebagai komunitas selokan yang concern terhadap kebersihan lingkungan terutama 
selokan air yang terbentuk pada tahun 2015 yang lalu. Padahal pemerintah dapat mendorong upaya untuk pencegahan dan 
pemulihan, dengan mendorong perusahaan melalui startegi penataan ruang dan upaya teruukur dalam pelestarian fungsi 
lingkungan (Haris & Purnomo, 2016). Di sisi lain, tidak adanya pelibatan kekuatan civil society oleh pemerintah, menunjukkan 
belum nampaknya keterpaduan di antara dua kekuatan besar tersebut (Purnomo et al., 2017).  

Hal ini pula yang diharapkan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk kota gorontalo dalam hal manajemen 
penanggulangan bencana. Upaya penanggulanagan bencana didaerah di berikan kepada pemerintah daerah sebagai unsur 
pemerintahan yang berhadapaan langsung dengan masyarakat ketika terjadinya bencana sehingga sangat penting untuk 
segera untuk melakukan tanggap darurat ataupun respons. Respon atau tanggap darurat ini bertujuan untuk meminimalisir 
korban terdampak bencana banjir serta bagaimana melibatkan dan mengoptimalkan kemampuan seluruh elemen untuk 
merespons. Lagi-lagi pemerintah lokal memegang peranan penting dalam paya tanggap darurat bencana secara kewilayahan. 

2. TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DAERAH GORONTALO 

Banjir adalah suatu kejadian yang berupa bencana non alam dan alam kemungkinan sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan 
data BNPB (2017) sekitar 31,3% bencana alam yang terjadi di Indonesia adalah banjir. Dalam Kajian Resiko Bencana 
Gorontalo 2016-2020 oleh BNPB (2015), sejarah kejadian bencana non alam dan alam yang ada di Gorontalo didominasi 
bencana banjir yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Penanganan banjir harus diawali dengan 
pemahaman tentang banjir dan kondisi geologi yang berpotensi menyebabkan banjir.  

 Intensitas kejadian banjir di Provinsi Gorontalo terjadi hampir setiap tahun di musim penghujan.  Daerah rawan banjir di 
Gorontalo berada pada Kabupaten Gorontalo. Salah satu daerah di Gorontalo, kabupaten ialah daerah rawan banjir adalah 
Desa Ilotidea Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2017 ketinggian banjir di Kecamatan Tilango mencapai 
2 meter. Pada tahun 2018 kejadian banjir di Provinsi Gorontalo terjadi sekitar pada bulan April dan merendam sekitar 8 Desa 
(KEMKES, 2018)  

3. TINDAKAN TERJADINYA BENCANA BANJIR DAERAH GORONTALO 

Dari kejadian banjir, yang ada pada pengungsian, perlu adanya perhatian dari berbagai hal,  

a. point yang paling penting ialah pada lokasi yang akan dijadikan tempat untuk pengungsian semestinya disediakan 
dapur untuk memasak dan menyiapkan berbagai makanan seperti makanan bayi, anak sesuai usia, lansia dan 



dewasa, , air bersih, seimut alas tidur, seimut, pos kesehatan, pakaian, pembalut, toilet umum kemudian berbagai 
kebutuhan dasar yang diperlukan sesuai dengan rentang usia.  

b. Hal lainnya yang dapat  diperhatikan ketika berada di tempat pengungsian adalah, memperhatikan gaya hidup yang 
bersih agar tetap terjaga kesehatnnya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan cara menggunakan air untuk 
mencuci tangan yang bersih dan menggunakan sabun pada saat sebelum makan pada saat pengolahan makanan, 
sebaiknya setelah BAB, atau membersihkan atau menceboki anak, jika telah melakukan aktifitas lingkungan yang 
kotor dan aktivitas lainnya. Bukan hanya itu saja, setiap manusia wajib hukumnya saling menjaga kebersihan diri 
dan jaga kesehatan jangan dan lupa memakai air bersih agar terhindar dari berbagai penyakit yang mengintai, 
komsumsilah air yang telah dimasak sebelumnya, buanglah air besar ditempat yang sudah disediakan seperti 
jamban, membersihkan kemudian saling menjaga kebersihan dlingkungan sekitar.  

c. Pada saat berada di pengungsian perlu diberlakukan pengolahan limbah dan sampah-sampah agar tidak berserakan 
kemudian diatur dengan benar, saat berada dipengungsian pengungsi diharuskan membersihkan sampah dan 
membuang sampah pada tempatnya yang sudah di sediakan lalu mengumpulkan pada satu wadah besar demi 
menjaga tempat pengungsian. Bagi ibu menyusui, harus tetap memberikan ASI saja untuk bayi yang berada di bawah 
6 bulan, dan mengkomsumsi atau memberi makanan pada  bayi dan anak harus dipenuhi. Di saat banjit terjadi 
ataupun berada di pengungsian setiap individu saling menjaga diri dari sengatan atau bahay listrik, tinggi arus banjir 
diharuskan saling meminta bantuan pada pihak –pihak seperti lurah, camat,rumah sakit, petugas puskesmas, PLN, 
BNPB, Polisi atau yang lainnya.. 

d. Masyarakat sebisanya dapat menghubungi ataupun menyimpan nomor pihak-pihak penting seperti, 
puskesmas,kepolisian, Rumah sakit ataupun instansi lainnya. sehingganya akan sangat mudah jika seatu saat 
membutuhkan pertolongan dapat langsung menghubungi pihak yang terkait. Evakuasi atau pertolongan di 
pengungsian, yang paling utama didahulukan ialah anak, bayi, lansia dan ibu hamil. Dampak banjir juga harus 
memperhatikan arahan dari pemerintah sekitar guna dalam penanganan bancana yang terjadi. Pada saat berada di 
pengungsian harus ada kesadaran pada setiap orang agar dapat menghargai dan menghormati sesama pengungsi, 
saling gotong-royong dan bekerja sama-sama. 

e. Orang pada saat dari dampak bencana bisa saja akan mengalami trauma ataupun reaksi awal baik psikologi , 
emosial, fisik atau perilaku-perilaku yang dapat membahayakan atau mengagngu diri sendiri. Maka dari itu diperlu 
adanya orang yang ahli dalam bidang psikologi guna mengatasi persoalan seperti itu. Setelah banjir mereda, ada 
sejumlah pekerjaan rumah menanti dalam persiapan kembali dari pengungsian 
 

TINDAKAN PENCEGAHAN TERJADI BENCANA GORONTALO 

A. Upaya Pencegahan Bencana Non Alam Yaitu Covid-19 

Coronavirus merupakan bagian dari virus yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami sakit gejala ringan sampai 
gejala berat. Sampai sekarang ini Covid-19 belum diketahui hewan yang menyebabkan penularan Covid-19. Inveksi Covid ini 
memiliki gejala seperti demam, gangguan pernapasan, batuk dan sesak napas. Rata-rata masa inkubasinya yaitu selama 5-
6 hari dan masa inkubasi yang paling lama yaitu sekitar 14 hari. 

Gejala klinis yang dapat dilaporkan  sebagian besar kasus ialah demam, batuk ringan, dengan beberapa kasus yaitu 
merasakan sulitnya bernapas dan setelah dirontgen hasilnya menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.  

Pencegahan atau mitigasi bencana adalah kunci penerapan di pelayanan masyarakat dan kesehatan. berikut cara dari 
mencegah yang efektif di msyarakat yaitu :  

a. Menjaga kebersihan tangan dan gunakanlah hand sanitizer agar tangan tetap bersih meskipun tidak terlihat kotor 
dan gunakanlah sabun pada saat mencuci tangan 

b. Pada saat beraktifitas hindarilah menyentuh hidung, mulut dan mata 

c. Jika merasa bersih ataupu batuk tutuplah hidung dan mulut dengan lengan atas untuk terapkan etika dan menjaga 
diri ataupun orang lain dari berbagai penyakit. 

d. Gunakanlah masker minimal yang memiliki 2 lapis apanila mempunyai gejala pernapasan pakailah masker medis, 
setelah selesai membersihkan tangan buang masker. 

e. Tetap ikutin protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak sekitar 1 meter kepada orang lain apabila menemukan 
gejala batuk dan gangguan pernapasan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.  Diagram alir pencegahan coronavirus provindi Gorontalo 

 

1. TINDAKAN PENANGGULANGAN COVID-19 

Berkaitan dengan pengetahuan tokoh masyarakat tentang hubungan antara perilaku hidup bersih sehat dengan 
Penanggulangan Covid-19 mereka mendeskripsikannya cara penanggulangan akibat Covid-19sebagai berikut:  

1. Terapkan hidup sehat dan bersih dapat menjaga imunitas tubuh dan bermanfaat untuk pencegahan,  

2. Mencuci tangan gunakanlah sabun agar dapat membunuh virus, 

3. Perilaku hidup bersih dapat menghindarkan tubuh dari virus corona dan berbagai macam penyakit menular, 

4. “Beberesih diri” dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan bersih di air yang mengalir, selalu 
membersihkan lantai rumah pakai deisinfektan akan membunuh virus yang sempat menempel di benda dan bertahan hidup 
selama 8 jam, 

5. Corona dapat diatasi dengan menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan,  

6. Saling menjaga kebersihan insya Allah menghindarkan dari penyakit,  

7. PHBS kita dapat mencegah Corona masuk ke tubuh kita,  

8. Gaya hidup sehat perlu diterapkan untuk menangkap virus Covid-19 ini, 

9. Gunakan sabun pada saat mencuci tangan dan gunakan air mengalir adalah cara mencegah Corona, 

10. Rajin membersihkan tangan menggunakan sabun dan menutup mulut ketika bersin dan batuk, itu dapat mencegah 
meluasnya virus Corona dan cuci tangan adalah salah satu dari PHBS,  

11. Makan makanan bergizi dan berolah raga, memberantas jentik dan tidak merokok dalam rumah itu semua perilaku 
PHBS, dan apabila dilaksanakan dapat mencegah virus Corona. 

2. TINDAKAN SAAT TERJADI / TERPAPAR COVID-19  

A. Penerapan langkah-langkah dalam pencegahan tambahan empiris atas kasus pasien dalam pengawasan 
dan konfirmasi COVID-19. 

a. Saat masuk di kamar pasien Covid-19 sebaiknya dikurnagi petugasnya dan jika perawat terlibat dalam merawat 
pasien secara langsung.  

b. Pengunjung tidak diperbolehkan tetapi apabila ini tidak memungkinkan. Cara menggunakan APD dan melepas APD 
harus diinstruksikan dengan jelas sehingga dapat dipastikan kebersihan tangan pengunjung dan menghindarkan 
kontaminasi diri. 

c. Pasien di tempatkan di kamar tunggal. Pasien ditempatkan di kamar yang sama jika tidak memiliki kamar untuk satu 
orang. Apabila masih tidak memungkinkan pasien ditepatkan di tempat tidur pasien yang terpisah namun diberi 
jarak 1 meter. 



d. Jika memungkinkan, gunakan peralatan sekali pakai atau yang dikhususkan untuk pasien tertentu (misalnya 
stetoskop, manset tekanan darah dan termometer). Jika peralatan harus digunakan untuk lebih dari satu pasien, 
maka sebelum dan sesudah digunakan peralatan harus dibersihkan dan disinfeksi (misal etil alkohol 70%).  

e. Tidak diperkenankan petugas kesehatan menggosok mata, hidung, dan mulut dengan menggunakan sarung tangan 
yang berpotensi  

f. Sebisa mungkin menghindari memindahkan pasien dari tempat isolasi atau keluar ruangan, hal tersebut dapat 
dilakukan apabils diperlukan secara medis. Gunakan rute yang bisa meminimalisir dari penguunjung atau pasien 
yang laian. 

B. Pengendalian dan Pencegahan Infeksi untuk Isolasi di Rumah (Perawatan di Rumah) 

Perawatan atau isolasi di rumah dilakukan kepada masyarakat yang memiliki gejala ringan seperti ODP. Mempertimbangan 
kondisi klinis atau lesehatan lingkungan pasien. Mempertimbangkan lokasi bisa dilakukan di fasilitas umum, rumah, atau alat 
angkut dengan melihat situasi dan kondisi. Fasilitas umum dapat dipakai untuk memantau yang harus di evaluasi yang 
merupakan elemen kesiagaan menghadapi covid-19. Petugas kesehatan dan pejabat harus melakukan evaluasi. Pasien 
harus selalu aktif berkomunikasi dengan pettugas saat dalam proses pemantauan. Diwajibkan menggunakan APD atau 
minimal masker bagi petugas kesehatan. Berikut rekomendasi prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi untuk isolasi 
di rumah:  

a. Menempatkan oarang didalam ruangan sendiri dan memiliki ventilasi  

b. Memastikan ruangan bersama (seperti kamar mandi dan dapur) memiliki ventilasi yang baik.  

c. Keluarga ataupu Anggota yang lain sebaiknya istirahat atau tidur di kamar yang berbeda, dan jika tidak kemungkinan 
maka jaga jarak minimal 1 meter dari pasien (tidur di tempat tidur berbeda)  

d. Membatasi jumlah orang yang akan merawat pasien.  

e. Mencuci tangan apabila melakukan kontak langsung dengan pasien. Gunakan hansanitier jika tangan tidak terlalu 
kotor dan gunskan sabun jika tangan kotor.  

f. Gunakan handuk kertas sekali pakai apabila mencuci tangan dengan asabun dan air.  

g. Pabila satu ruangan dengan pasien wajib memakai masker 

h. Ciran mulut atau dahak harus dihindari.  

i. Jangan menggunakan sarung tangan atau masker yang telah terpakai.  

j. Alat makan khusus dan sprei sudah disediakan untuk pasien  

k. Menggunakan sarung tangan jika membersihkan baju atau bahan laian yang mengenai badan pasien.  

l. Buang ditempat sampah seperti masker, sarung tangan dll.  

m. Tetap menggunakan APD jika memberikan layanan dirumah  

 

1. TINDAK PENCEGAHAN BENCANA TANAH LONGSOR DAERAH GORONTALO 

Daerah Gorontalo dahulunya merupakan kaldera gunungapi purba yang aktif. Terhentinya aktivitas gunungapi di daerah 
Gorontalo disebabkan oleh terbentuknya sesar aktif Gorontalo yang disertai dengan deformasi batuan dan sesar-sesar lokal 
(Pholbud dkk, 2012). Terbentuknya sesarsesar lokal yang mempengaruhi pelapukan batuan dan membentuk alur-alur 
topografi yang terjal sehingga batuannya mengalami fragmentasi, serta berpotensi terjadinya longsor. Adapun cara 
pencegahan bencana sebagai berikut : 

a. Pencegahan dan Mitigasi. Menurut King mitigasi dideskripsikan sebagai upaya yang dapat diambil pasa saat 
sebelum kejadian atau terjadinya bencana guna untuk menghilangkan atau mengurangi dari dampak yang 
diakibatkan terhadap lingkungan dan masyarakat. 

b. Kesiapsiagaan merupakan rancangan ataupun tindakan guna merespon apabila akan bencana terjadi. 
kegiatan kesiapsiagaan berkaitan dengan upaya-upaya yang akan diambil pra pasca bencana untuk 
memastikan terjadinya respon yang efektif dampaknya terhadap bahaya, peringatan yang dikeluarkan dini 
tepat waktu dan efektif. 

2. TINDAK PENANGGULANGAN BENCANA TANAH LONGSOR DAERAH GORONTALO 

Permasalahan ini berdampak besar pada perkembangan infrastruktur Kota Gorontalo, sehingga memerlukan solusi 
penanggulangan yang tepat dan efisien. Solusi penanganan pertama terkait permasalahan longsor dapat ditemukan solusi 



pengindetifikasian pada jenis-jenis tanah longsor ataupun  bidang tanah gelincir longsor. atau melakukan pengerukan material 
longsoran dan pembuatan dinding penahan longsoran di sepanjang longsoran sehingga dapat memanajemen penanganan 
dan perencanaan bencana longsor.  

3. TINDAK SAAT TERJADI BENCANA GORONTALO 

Tahapan paling krusial saat bencana dalam sistem manajemen bencana adalah saat bencana berlangsung atau terjadi. 
Kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat atau respon. Pasca kejadian ada beberapa point-point yang telah 
diberlakukan pasca bencana dan pra bencana pada saat penanggapan darurat yang dilalui (Ramli, 2011: 37), sebagai berikut:  

a. Yaitu Rehabilitas pemulihan dan memperbaiki semua aspek layanan masyarakat ataupun publik yang memadai 
sampai tingkat wilayah pasca bencana untuk sasaran utama dengan normalitas pemerintahan dan kehidupan 
semua aspek masyarakat. 

b. Rekonstruksi, yaitu semua sarana prasana kembali dibangun, pasca bencana pada wilayah pada tingkatan 5 
baik masyarakat maupun pemerintah yang menjadi sasaran utama perkembangan dan tumbuh pada 
perekonomian perkembangan kegiatan budaya da n sosial, hukum dan penegaknya serta peran individu maupun 
kelompok dalam segala aspek kehidupan. 

 

D. PERSEBARAN WILAYAH RAWAN BENCANA DI GORONTALO 

 Letak Indonesia berada tepat di pertemuan lempeng aktif dunia menyebabkan Indonesia menjadi wilayah strategis 
bencana alam dan dapat menyebabkan bencana geologi. Selain bencana geologi, Indonesia juga rentan bencana 
hidrometeorologi karena berada di garis khatulistiwa yang beriklim tropis. Gorontalo ialah salah satu provinsi yang ada di 
pulau Sulawesi (Taslim & Akbar , 2019). Gorontalo diapit oleh Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat, dan Provinsi 
Sulawesi Utara di sebelah timur. Selain itu, disebelah utara berbatasan dengan laut Sulawesi dan bagian selatan berbatasan 
dengan teluk tomini. Dengan kondisi geografis yang kompleks, Provinsi Gorontalo memiliki potensi kebencanaan yang cukup 
kompleks. Pemerintah Provinsi Gorontalo mulau bersiap dalam mitigasi bencana dengan melaksanakan diskusi dan 
pengidentifikasian masalah dengan pihak-pihak terkait di Gorontalo. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa dalam penentuan langkah mitigasi, pemerintah daerah harus mendapatkan 
gambaran utuh mengenai potensi kerawanan bencana dari para pakar dan pihak lain. 

 Mitigasi bencana adalah seperangkat upaya dan usaha untuk dapat mengurangi resiko bencana, dengan 
melakukan pembangunan infrastruktur fisik maupun peningkatan kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 
ancaman bencana. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo mengatakan bahwa 
pihaknya harus membenahi kembali beberapa hal dalam mitigasi bencana misalnya jalur evakuasi, alokasi dana, serta 
logistic. Secara umum, potensi bencana menurut BMKG Gorontalo rawan gempa karena dikelilingi dua patahan besar dan 
satu patahan local yang disebut sesar Gorontalo. Perubahan iklim juga menjadi faktor penyebab munculnya bencana banjir, 
longsor, kebakaran dan kekeringan di daerah tersebut. Selain itu, pakar geologi dari Universitas Negeri Gorontalo 
merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur berbasis kebencanaan (Antara, 2018) 

 Gorontalo memiliki dua patahan, yaitu jalur patahan pantai utara dan jalur patahan pantai selatan. Bappeda Provinsi 
Gorontalo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah membuat peta sebaran patahan di Provinsi 
Gorontalo yang ada pada gambar dibawah ini.  



 

Gambar. Peta Patahan Provinsi Gorontalo 

(Bappeda, 2019)  

 Karena memiliki patahan dan sesar aktif, Gorontalo juga tentunya akan rawan terhadap bencana geologi lainnya 
seperti gempa bumi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Gorontalo mengeluarkan peta kawasan rawan bencana 
gempa bumi Gorontalo yang dapat dilihat pada peta dibawah ini.  

 

Gambar. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi Gorontalo 

(Galeri PVMBG, 2011)  

Bencana hidro-meteorologi salah satunya banjir juga sering terjadi di Gorontalo. Badan Pengawasan Daerah Aliran Sungai-
Hutan Lindung (BPDAS-HL) memetakan daerah rawan banjir di Provinsi Gorontalo yang dapat dilihat pada gambar berikut  



 

Gambar. Peta Rawan Banjir BPDASHL Bone Bolango 

(BPDASHL Bone Bolango)    

4.1 Kota Gorontalo 

 Kota Gorontalo melalui BPBD Kota Gorontalo memetakan daerah rawan banjir dan abrasi atau pasang surut yang 
dapat dilihat pada dua gambar dibawah ini.  

 

Gambar. Peta Daerah Rawan Banjir Kota Gorontalo 

(BPBD, 2009) 



 

Gambar. Peta Daerah Rawan Abrasi/Gelombang Pasang Kota Gorontalo 

(BPBD, 2009).  

 Selain BPBD, ahli geologi Universitas Negeri Gorontalo melalui penelitian wilayah rawan banjir di Kota Gorontalo 
menghasilkan output penelitian berupa peta rawan banjir di Kota Gorontalo pada tahun 2012 yang dapat dilihat pada gambar 
berikut 

 

Gambar. Peta Zonasi Banjir Kota Gorontalo 

(Arifin & Kasim, 2011).  

4.2 Kab. Gorontalo 

 Kabupaten Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Kota Gorontalo juga memiliki danau limboto yang sering 
kali menjadi penyebab banjir. Danau limboto merupakan danau yang menjadi muara pada DAS Limboto. Saat ini, danau 
limboto termasuk salah satu danau kritis di Indonesia, dikarenakan memiliki suspense endapan sedimen yang sangat banyak 
hingga terjadi pendangkalan dan menjadi awal mula dari banjir yang terjadi di Kabupaten Gorontalo. BPBD Kabupaten 
Gorontalo kemudian memetakan daerah rawan banjir di Kab. Gorontalo yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 



 

 

 

 

 

Gambar. Peta Resiko Banjir Kabupaten Gorontalo 

(BPBD Kab. Gorontalo)  

4.3 Kab. Gorontalo Utara  

 Kabupaten Gorontalo Utara yang berbatasan dengan Laut Sulawesi memiliki garis pantai di semua kecamatannya. 
Sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana abrasi. Abrasi merupakan proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang 
laut dan arus laut yang bersifat merusak. BPBD Gorontalo Utara kemudian memetakan daerah rawan abrasi di Gorontalo 
Utara yang dapat dilihat pada gambar berikut.  



 

Gambar. Peta Rawan Abrasi Kabupaten Gorontalo Utara 

(BPBD Gorut).  

4.4 Kab. Boalemo  

 Kabupaten Boalemo yang berada diantara Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato juga memiliki garis 
pantai terhadap teluk tomini. Adanya garis pantai ini juga dapat menyebabkan terjadinya daerah rawan abrasi disepanjang 
garis pantai. BPBD Kabupaten Boalemo kemudian memetakan daerah rawan abrasi di Kab. Boalemo yang dapat dilihat pada 
gambar berikut.  

 

Gambar. Peta Rawan Abrasi Kabupaten Boalemo 



(BPBD Kab. Boalemo)  

 

E. LEMBAGA- LEMBAGA YANG BERPERAN DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI GORONTALO 

a. Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/ Kota Gorontalo 

Bencana merupakan sebuah kejadian atau rangkaian kejadian yang mengancam dan menggangu penghidupan dan 
kehidupan masyarakat yang dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan/atau faktor tidak alamiah maupun faktor lainnya seperti 
manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, lingkungan yang rusak, serta kerugian harta benda, dan terdapat 
dampak psikologis. Rapat  koordinasi mengenai kebencanaan oleh pemerintahan Gorontalo yang mengusulkan dan 
menetapkan status siaga darurat Covid-19 di seluruh Provinsi dan kabupaten atau kota se-Provinsi Gorontalo mulai terhitung 
sejak 16 Maret - 16 Mei 2020. Rapat ini dihadiri oleh beberapa unsur pemerintah maupun aparat seperti TNI (Korem, Lanal, 
Satradar), Polri, Basarnas, BPBD kabupaten/kota, Bapppeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas 
Pendidikan, ORARI dan RAPI, serta pemangku kepentingan lainya. 

Pada pertemuan ini beberapa isu penting mengenai kebencanaan yang dibahas yaitu mengenai penyebaran virus Corona 
atau Covid-19,  ancaman bencana longsor dan banjir, potensi rawan pergerakan sesar atau patahan Gorontalo, kesiapan 
SDM, logistic dan peralatan, serta tren anggaran untuk BPBD,” menurut Sumarwoto, Kepala BPBD Provinsi Gorontalo. Selain 
pengusulan status siaga darurat Covid-19, beberpa usulan mengenai kebijakan lain yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten 
atau kota perlu untuk membuat Satuan Tugas untuk percepatan penanggulangan virus Covid-19 yang melibatkan berbagai 
unsur terkait di wilayahnya masing-masing,  menyarankan agar juru bicara yang merelease data serta perkembangan 
penanganan covid-19 hanya 1 org dan 1 lembaga yakni Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (PPID, 2020).  

b. BNPB, BPBD Gorontalo 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan rapat koordinator terkait bencana yang terjadi di daerah Gorontalo. 
Rapat yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Gorontalo ini diselenggarakan 
di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, pada senin, 16/3/2020 yang dihadiri berbagai unsur pemerintah atau apparat seperti TNI 
(Korem, Lanal, Satradar), Polri, Basarnas, BPBD kabupaten atau kota, Bapppeda, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas 
Sosial, Dinas Pendidikan, ORARI dan RAPI, serta pemangku kepentingan lainya. BPBD memiliki peran untuk melaksanakan 
fungsi koordinasi antara instansi untuk dapat memaksimalkan proses penanganan Covid-19,” kata Sumarwoto. Selain itu 
peserta yang menhadiri rapat juga sepakat agar Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah kabupaten/kota bekerjasama 
dengan TNI, Polri dan insitusi terkait untuk segera melakukan prosedur pemeriksaan yang intensif di pintu masuk menuju 
Gorontalo baik melalui jalur udara, darat dan laut dengan SOP yang ketat. Seluruh pusat pelayanan umum dan kantor juga 
diminta untuk mempersiapkan anti-septik atau sabun cuci tangan cair bagi masyarakat. 

Sosialisasi dan komunikasi yang diselenggarakan secara intensif melalui berbagai mitra dilakukan supaya masyarakat tidak 
panik, tetap membatasi kontak terhadap orang lain, tidak kumpul dengan orang-orang, dan menjaga daya tahan tubuh dan 
stamina dengan cara mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan melakukan istirahat yang cukup. Pokok pikiran lain pada 
pertemuan ini yaitu Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Kabupaten atau Kota diharapkan dapat melakukan 
penentuan kebijakan seperti meliburkan anak sekolah selama 2 minggu atau lebih dan memerintahkan agar ASN dapat 
melaksanakan tugas dan pekerjaan di rumah masing-masing dan kebijakan lain yang kiranya diperlukan (PPID, 2020).  

Kemudian BPBD akan membentuk bentuk satuan tugas dalam menghadapi penyebaran virus Corona (Covid-19) di Provinsi 
Gorontalo agar segera dibentuk oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di setiap daerah. Hal ini adalah hasil 
dari pertemuan pimpinan BPBD pada forum kordinasi Peningkatan Kapasitas Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana 
(Jitupasna) yang dihadiri oleh personel BPBD propinsi, kabupaten dan kota di hotel Grand Q, Kota Gorontalo, pada senin 
16/3/2020.  

Tak terkendalinya penyebaran virus Corona di Indonesia mendapatkan tanggapan di Forum koordinasi yang dihadiri personel 
BPBD di provinsi Gorontalo. Peserta koordinasi sepakat dalam penentuan langkah yang dilakukan oleh BPBD provinsi dan 
kabupaten/kota dalam menghadapi wabah pandemi ini. Hal pertama yang disepakati adalah BPBD provinsi dan kabupaten 
atau kota membentuk satuan tugas yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah masing-masing dan ExOfficio sebagai Kepala 
BPBD. Wakil Satgas perwakilan dari Unsur TNI, Kepolisian dan Kepala BPBD, serta Sekretaris dari Kadis Kesehatan. 

Satuan tugas ini akan bekerja sama dan melakukan koordinasi di lapangan untuk membantu masyarakat dalam penanganan 
dan penanggulangan penyebaran virus Corona. Satuan tugas ini akan bekerja untuk menyusun rencana aksi jangka pendek, 
jangka menengah dan jangka panjang dalam penanganan, pencegahan penularan serta pengobatan orang yang sakit dan 
juga memastikan orang yang sehat agar tidak tertular. 

 

 

 



C. Dinas Sosial 

 Gelar Bimtek, Dinas sosial privinsi Gorontalo bekali keterampilan dan pengetahuan tagana. Taruna Siaga Bencana 
(TAGANA) diminta untuk siap dalam penanganan dan penanggulangan bencana daerah. Mengingat, sering terjadinya 
bencana, baik alam, sosial, dan non alam, maka sebagai relawan tagana harus terampil, tangguh, sigap, cepat dan tepat aksi, 
atas pemenuhan kebutuhan korban bencana. tugas utama dari Tagana adalah harus eksis di lapangan. Karena itu, 
Pemerintah sebagai fasilitator wajib memberikan pembekalan pengetahuan keterampilan, kepada anggota Tagana, melalui 
pelatihan teknis, pemasangan tenda darurat di lokasi pengungsian, dan layanan dapur umum, Ini sebagai bentuk 

kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana ugas Tagana yang tidak kalah penting adalah menyiapkan kebutuhan dasar 
bagi korban bencana, seperti dapur umum guna melayani masyarakat terkena musibah bencana (Maman, 2019).  

 

D. TNI 

 Komando Distrik Militer (Kodim) 1314/Gorontalo Utara (Gorut) dan Kepolisian Resor (Polres) Gorut bertindak cepat 
menangani dampak tanah longsor di Desa Sogu, Kecamatan Monano, yang terjadi sekitar Pukul 03:00 Wita, Senin (2/2/2020). 
Selain sejumlah personil, alat berat pun diturunkan untuk membantu tim dalam membersihkan badan jalan trans sulawesi 
yang tertimbun dengan tanah dan material batu. Hal yang sama dilakukan unsur TNI dan Kepolisian Gorut terhadap tanah 
longor yang dikecamatan Anggrek, tepatnya berada diperbatasan antara Desa Putiana dan Desa Popalo, selain tim Sar, TNI 
sangat dibutuhkan dalam menanganai persoalan banjir daerah ini. Melihat tupoksi dari TNI sendiri dalam menangani 
persoalan banjir dan tanah longsor sesuai amanat undang-undang nomor 34 tahun 2004 dalam penanganan masalah banjir 
tanah longsor. Untuk lebih mengetahui banjir dan tanah longsor dibeberapa wilayah lainnya, sudah dilakukan koordinasi 
dengan seluruh babinsa, pemerintah desa, serta masyarakat (Sarman, 2020) 

 

F. PARTTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA DI GORONTALO 

1. PERKUMPULAN/ORGANISASI 

Mitigasi bencana harus digalakkan entah sesudah maupun sebelum terjadi suatu bencana. Yang selalu tidak dipahami oleh 
masyarakat atau pemerintah adalah pentingnya mitigasi bencana. Partisipasi Mahasisiwa Pecinta Alam (MAPALA) Cagar 
bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menggelar seminar dengan tema Pentingnya Mengidentifikasi 
Bencana Gorontalo melalui Sesar Aktif. Seminar ini diadakan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang sesar 
aktif yang ada di Gorontalo. Dalam materi mitigasi bencana, Bahtiar menyebutkan ada beberapa daerah di Gorontalo yang 
rawan bencana. Seperti Daerah Kota Gorontalo Rawan banjir, jika curah hujan tinggi beserta daerah Boalemo, dan Longsor 
di beberapa daerah seperti Kabupaten Bone Bolango dan beberapa daerahnya lainnya yang ada di Gorontalo. Ada bebrapa 
tahap yang harus kita ketahui dan lakukan tentang bencana tiba. Diantaranya yaitu : 

a) Pemerintah dan masyarakat harus melakukan pencegahan dan mitigasi bencana 

b) Kesiapsiagaan terhadap bencana 

c) Harus tanggap dalam keadaan darurat 

d) Melakukan pemulihan atau rhabilitasi dan melakukan penataan kembali (Zulkifli, 2018).  

 

2. SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI 

Gorontalo adalah salah satu provinsi yang rawan terhadap aktifitas bencana alam, yang kadang menyebabkan banyak korban 
jiwa maupun finansial. Sebagai upaya dalam pencegahan korban bencana, mahasiswa Jurusan Teknik Sipil yang tergabung 
dalan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil menyelenggarakan seminar Nasional terkait bagaimana peranan jurusan teknik sipil 
dalam upaya mitigasi bencana gempa di Gorontalo. Rektor UNG yang diwakikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan 
dan Alumni Karmila Machmud, S.PD., M.A, Ph.D, dalam sambutan pembukaannya mengatakan bahwa mendukung penuh 
upaya mahasiswa Fakultas Teknik dalam upaya mitigasi bencana ini, melalui penguatan peran keilmuan Teknik Sipil. Seminar 
ini sangatlah penting, dikarenakan wilayah Indonesia yang secara khusus pulau Sulawesi adalah daerah rawan bencana yang 
memiliki posisi sangat dekat dengan pertemuan lempeng bumi, sehingganya berpotensi besar terjadi gempa bumi. Sulawesi 
memiliki sejarah kebencanaan gempa bumi yang banyak memakan korban jiwa, sehingga dampak berupa korban jiwa 
tersebut harus dapat diantisipasi. Jumlah korban jiwa yang banyak dalam becana gempa bumi disebabkan oleh runtuhnya 
bangunan, diakibatkan oleh guncangan gempa. Terlebih lagi apabila struktur bangunan tidak kuat dan tidak tahan gempa 
maka sangat membahayakan masyarakat apabila terjadi bencana. Peran keilmuan teknik sipil dinilai penting dalam 
perencanaan bangunan tahan gempa, yang dapat dibangun oleh seluruh masyarakat luas. Apabila hal tersebut dapat 
terwujud, maka risiko korban jiwa dalam gempa yang diakibatkan runtuhnya bangunan akan berkurang (Administrator, 2019) 



 

3. PENDUDUK/MASYARAKAT 

Mencegah dan mengatasi virus corona atau covid-19 butuh peran dari masyarakat. Pemerintah pusat dan daerah telah 
menerapkan kebijakan-kebijakan dan protokol kesehatan maksimum untuk menghentikan penularan virus korona. Kebijakan 
tersebut berlaku untuk semuanya tentu harus mendapat dukungan dari publik. Pembatasan sosial dan atau fisik tidak dapat 
berjalan dengan baik apabila partisipasi dan peranan publik menunjukkan sikap yang mau tidak mau. Masyarakat harus patuh 
dengan himbauan dari pemerintah. Disaat ancaman viru corona semakin menghawatirkan, masyarakat terlibat dalam upaya 
pencegahan dan penanganan virus corona.  Dimulai dari menjaga diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Masyarakat 
itu sendiri membangun kesadaran bahwa sikap bebal tidak saja dapat berpotensi tertular, tapi juga bisa menularkan kepada 
orang lain. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan virus corona diantaranya yaitu menerapkan pendekatan social 
distancing, stay at home, cuci tangan dengan sabun (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat / PHBS), dan memakai masker jika 
keluar rumah terutama bagi yang kurang sehat. 

 

 

D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika 
ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan 
intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 
dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang 
dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas 
mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran 

 

Jenis luaran wajib dalam penelitian ini adalah publikasi ilmiah juran nasionl terakreditasi. Identitias jurnal yaitu akan diterbitkan 
pada jurnal La Geografi dengan status masih dalam proses revew jurnal dan akan diterbitkan pada volume 20 No. 1  2021. 

 

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (jika ada). Bukti 
pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti 
dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada 
bagian isian mitra 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan 
penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian 
tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian ini yaitu saat pengambilan data berupa wawancara 
pihak terkait seperti guru, siswa dan masyarakat umum sulit untuk terlaksana akibat pandemi Covid 19 yang terjadi di 
sepanjang tahun 2020 ini, akibatnya banyak instansi terkait yang masih diliburkan atau work from home umumnya sekolah. 
Sehingga peneliti hanya bisa menyebarkan angket melalui google form kepada pihak guru, siswa, dan masyarakat umum. 
Adapun luaran yang dijanjikan berupa luaran wajib mengalami keterlambatan dalam penyusunan, sehingga dalam 
penyelesaiannya masih membutuhkan waktu yang lebih lama dari semistinya. 

  



G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian selanjutnya dengan 
melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan 
penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut. 

 

Rencana tingkak lanjut penelitian ini setelah diperoleh hasilnya maka akan dilakukan pengembangan materi mitigasi bencana 
pada mata pelajaran geografi berdasarkan kondisi sosial budaya di Gorontalo. 

 

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya 
pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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