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Klasifikasi Bencana
(UU No. 24 Tahun 2007, ttg Penanggulangan Bencana)
• Bencana Alam

• Kejadian yang bersifat siklik pada setiap wilayah
dengan kecenderungan umum jangka panjang
bertambah kecil

• Bencana Sosial

• Dipicu oleh ketimpangan sos-ek-bud dengan berbagai
latar belakang kondisi yang ada

• Bencana non-alam – Contoh pandemi

• Dipicu oleh perubahan kondisi lingkungan (fisik, biotik, 
kultural)

Pengelolaan Bencana bersifat siklik dengan mengambil analog bencana
alam yang terkontrol karakteristik wilayah, dengan menerapkan konsep 

dan pendekatan geografi.



Fenomena Pandemi Covid-19

 Virus baru dari tiongkok, berasal hewan yang 
bersifat sangat mematikan 

 Virus hidup butuh inang, manusia sbg inang

 Mudah menular melalui droplet/kontak fisik

 Sistem imune menjadi faktor pencegah utama, 
tetapi vaksin belum ditemukan

 Saat ini covid 19 telah menyebar ke berbagai 
penjuru dunia 



BENCANA WABAH 
DULU .......... KINI .......... ESOK

Endemik  - >  Malaria di Papua
Epidemik - >  Ebola di Afrika Barat

> Zika di Amerika  Tengah dan Selatan
> Cacar  di Amerika Utara  tahun 1770

Pandemik - > Spanish Flu  tahun 1918-1920, 500 juta terjangkit
> Black Death (1347-1351) yang menewaskan  ½ penduduk

Eropa (200 juta)       

 Flu Babi  (H1N1)  tahun 2009, 1,4 M terjangkit 
dan ratusan ribu meninggal 

 Covid 19 telah menjangkit hampir 5 juta  dan 
menewaskan hampir ½ juta penduduk dunia 

Wabah apa lagi ??



BAGAIMANA PERKEMBANGAN 

WABAH COVID 19 MENJADI 

PANDEMI

Pandemi

Berlangsung sangat cepat karena ....

 Migrasi penduduk sangat intensif

 Gampang menular dan cepat menjalar

 Pola hidup kompromi dng proses penularan



FAKTA  POLA MIGRASI

BERDASAR  RUANG DAN WAKTU

MIGRASI PENDUDUK DUNIA

 MIGRASI PENDUDUK INDONESIA

Belakangan ini semakin:

intensif dan kompleks



MIGRASI PENDUDUK DUNIA

International Air Transport Association 

(IATA) memperkirakan, jumlah penumpang 

angkutan udara akan mencapai 7,8 miliar 

orang pada 2036.



Jalur penerbangan internasional 
dari dan ke Indonesia



Keterkaitan Pola migrasi internasional
Dengan potensi penularan dan penyebaran 

virus Covid 19
 Tiongkok telah menjadi negara raksasa ekonomi baru

dengan jumlah penduduk terbesar di dunia.

 Teknologi dari Tiongkok berbiaya murah sehingga menyebar
ke seluruh dunia berikut orangnya yang mengoperasikan

 Interaksi semua negara dengan bangsa Tiongkok tidak dapat
dihindari, faktanya cenderung semakin intens.

 Saat Wabah covid 19 muncul di Wuhan, sangat banyak orang 
asing tinggal dan beraktivitas di berbagai bidang, dan ketika

timbul wabah covid-19 mereka kembali ke negaranya.  

Akibatnya penyebaran/penularan covid-19 berlangsung 
sangat cepat dan menjangkau seluruh wilayah bumi 



FAKTA 

POLA MIGRASI NASIONAL

Pusat kegiatan yang berpotensial menyebarkan covid-19:

> Pulau Jawa sebagai pusat

 Pusat tenaga kerja

 Pusat pertumbuhan

> Kota besar di Indonesia sebagai pusat

> Lokasi bangkitan ekonomi sebagai pusat

 Kawasan industri

 Kawasan pertambangan

 Kawasan wisata

 Kawasan perdagangan



Peta Lokasi Bandara Indonesia 
dan Negara Sekitar



Peta Jalur Penerbangan Di Indonesia



Peta Jalur  
Penerbangan di 

Indonesia





Pola Migrasi Internasional dan Nasional
Menurut Waktu

 Pola Tahunan berbasis keyakinan dan kultural

 Pola Musiman berbasis pergeseran garis edar matahari

> Liburan 

> Wisata

 Tidak berpola (Acak) karena alasan :

> Pekerjaan

> Pendidikan

> Perdagangan dll



Mengapa Migrasi Penduduk berlangsung 
semakin intensif? 

Antar negara dan antar wilayah terdapat:

> Perbedaan karakteristik wilayah 

> Perbeda Potensi wilayah

> Perbedaan Kebutuhan  

> Perbedaan Supply Demand 

 Kondisi tersebut butuh keseimbangan

Migrasi (untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non fisik) 
sehingga tercapai equilibrium (Kesejahteraan Kehidupan) 

Bidang: Perdagangan (barang dan jasa), rekreasi. Kebutuhan primer, 
sekunder, tersier, kwarter.



PANDANGAN Geografi Dalam Merespon

Wabah Pandemi ini  

Regional Approach
Interaksi antar wilayah global dan lokal

Interaksi antar benua, antar kawasan, antar negara, antar daerah

Ecological Approach

Saling pengaruh Kondisi lingkungan fisikal dengan lingkungan non-fisikal

Spatial Approach

Kondisi persebaran fenomena geografis yang selalu bersifat dinamis
dynamic equilibrium 

Penerapan Konsep dan Pendekatan Geografi



New Normal dengan 
Protokol Kesehatan

Konsep 
Geografi

Pendekatan 
Geografi

Wabah 
Covid 19Penyebab

Dampak

Temuan
Rekomendasi

AdaptasiMitigasi

Kajian Geo

Solusi  Tepat



Konsep Geografi

Lokasi (absolut/relatif)

1. Jarak (absolut/relatif)

2. Keterjangkauan

3. Pola

4. Diferensiasi area

5. Keterkaitan ruang

6. Aglomerasi

7. Interaksi dan interdependensi

8. Nilai kegunaan

9. Geomorfologi



CONTOH TEMA KAJIAN GEOGRAFI 
Terkait wabah covid19

Ecologycal Approach
• Hubungan kepadatan permukiman dengan tingkat penularan covid 19.
• Hubungan kondisi lingkungan sosial dengan tingkat penularan covid 19.
• Hubungan kualitas lingkungan permukiman dengan tingkat penularan covid-

19 
• Pola dan intersitas penularan covid-19 berdasar kondisi sos-bud masyarakat.

Regional Approach
• Sebaran kasus covid 19 berdasarkan kawasan fungsional di DKI.
• Potensi penularan covid 19 berdasarkan jenis objek pariwisata di Pulau Bali.
• Tingkat penularan wabah covid -19 berdasarkan. 
• Perbedaan  tingkat penularan covid-19 pada kota metropilitas, kota besar, kota 

sedang, kota kecil, dan perdesaan. 
• Analisis pola penyebaran covid-19 berdasakan karakteristik wilayah negara-

negara Asean.  

Temuan/hasil penelitian berguna untuk 
menyusun rekomendasi, dalam 

perencanaan dan pelaksanaan program
MITIGASI  dan ADAPTASI



MITIGASI DAN ADAPTASI

Mitigasi :

Tahapan awal penanggulangan bencana untuk mengurangi resiko bencana, 

melalui pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, peningkatan kemampuan 

menghadapi  bencana.

Strategi Mitigasi:

Dalam setiap upaya pembangunan fisik, penyadaran masyarakat, dan 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengahadapi bencana wabah covid-

19; Seyogyanya berdasarkan (memanfaatkan) hasil penelitian geografi yang 

menerapkan pendekatan geografi tersebut. Karena keberhasilan upaya 

pengurangan resiko bencana sangat ditentukan oleh keakuratan temuan  dan 

rekomendasi atas hasil penelitian.

Mungkin Strategi mitigasi wabah covid-19 yang diterapkan harus berbeda 

berdasarkan kondisi wilayah dan kelompok masyarakat

Mari kita renungkan !!!



Adaptasi
Penyesuaian  diri terhadap lingkungan untuk meningkatkan daya tahan dan daya 

lenting terhadap perubahan.

Strategi Adaptasi
Dalam setiap upaya peningkatan daya tahan dan daya lenting masyarakat terhadap 

perubahan. pasca bencana (wabah pandemi covid-19); Seyogyanya (berdasarkan) 

memanfaatkan hasil penelitian geografi yang menerapkan pendekatan geografi 

tersebut. Karena keberhasilan upaya penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk 

meningkatkan daya tahan dan daya lenting terhadap perubahan. sangat ditentukan 

oleh keakuratan temuan kajian dan rekomendasi hasil penelitian.

Mungkin Strategi adaptasi terhadap bencana wabah covid-19 hanya satu model, 

tetapi harus disesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat 

sasaran.
Mari kita jadikan renungan !!!



SEKIAN 

TERIMAKASIH


