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Sekapur Sirih

Pelatihan Pendidikan Bencana dan Respon 
Psikososial Guru di Desa Tempur, Kabupaten Jepara 
pada tanggal 8 Juni 2016 yang diadakan oleh Tim Ipteks 
bagi Masyarakat (IbM) dari Universitas Muria Kudus,  
Mochamad Widjanarko dan anggotanya, Dian Wismar’ein  
merupakan salah satu embrio mendesak para guru di 
sekolah MI Al Anwar 01 dan 02 yang berada dibawah 
Yayasan Wali Songo, Desa Tempur, Kabupaten Jepara 
untuk membuat buku ini.

Buku ini merupakan buah dari proses panjang 
kegigihan, keuletan, kesabaran dan empati para  pendidik 
yang ada di Desa Tempur, Kabupaten Jepara.

Harapannya, buku modul ini dapat dijadikan model 
pada guru-guru yang mendidik dan beraktivitas di 
lereng pegunungan Muria dalam penyusunan muatan 
lokal pengajaran pendidikan bencana dan tentunya bisa 
bermanfaat buat anak didik dalam mengurangi risiko 
bencana.

Lereng Pegunungan Muria, November 2016
Editor
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BANJIR BANDANG

Pernahkah daerahmu terkena banjir bandang? 
Jika pernah, tentunya menjadi peristiwa yang sangat 
mengerikan dan membuat ketakutan semua pihak, belum 
lagi kerugian yang ditimbulkan oleh banjir bandang 
tersebut. Jika belum pernah, informasi ini akan sangat 
bermanfaat buat kita. 

Apa itu Banjir Bandang?
Siapa pun, pasti mengetahui mengenai banjir 

bandang. Paling tidak melalui membaca beritanya di 
koran, mendengarnya lewat siaran radio, melalui berita di 
televisi atau mengalami sendiri kejadian banjir bandang 
di tempat tinggalnya. 

Lalu, mengapa saat musim hujan, air sungai terlihat 
keruh dan kotor, apalagi jika hujannya sangat deras. 
Airnya akan tampak coklat seperti susu coklat. Nah, itu 
sebenarnya air bercampur dengan lumpur tanah yang 
terbawa air ke sungai. Penyebabnya, banyak tanah yang 
gundul akibat tumbuh-tumbuhan seperti rumput semak 
semak dan pohon di tebangi secara membabi buta oleh 
manusia.
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Coba simak dan pahami gambar di bawah ini !
Gambar. 1

Tanah gundul yang gersang
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Gambar.2
Ini contoh perilaku orang-orang yang tidak bertanggung 

jawab.

    
Jika tanah yang seperti itu terkena hujan yang 

sangat deras, tentu tanahnya akan mudah longsor 
sehingga menimbulkan banjir bandang.
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Jadi banjir bandang adalah banjir yang tidak disertai 
dengan air saja, tetapi disertai benda-benda lain seperti 
batuan besar serta pohon-pohon besar. Banjir bandang 
bisa menghanyutkan apapun yang dilaluinya, termasuk 
rumah. Berbahaya, bukan? 

Bagaimana dengan mereka yang hidup di daerah 
pegunungan Muria seperti Desa Tempur dan sekitarnya? 

Gambar 3
Lihat gambar longsor yang pernah terjadi di Desa 

Tempur, Kabupaten Jepara seperti di bawah.
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Dari kejadian sebagaimana nampak pada gambar di 
atas, bisa diketahui betapa bahayanya banjir bandang 
disertai longsoran, terutama bagi masyarakat yang 
bertempat tinggal di dekat tebing dan sungai.

Penyebab Banjir Bandang 
Faktor utama yang menjadi penyebab banjir 

bandang, yaitu turunnya hujan yang sangat deras, disertai 
longsornya tanah dari lereng-lereng sekitar aliran sungai. 
Sehingga batu, tanah dan kayu-kayu besar bisa hanyut 
terbawa derasnya arus sungai.

Dampak Banjir Bandang  
Terjadinya banjir bandang, akan mengakibatkan 

dampak kemanusiaan dan juga rusaknya infrastruktur, 
sehingga kerugian tidak sekadar jika terjadi korban jiwa, 
juga korban secara material. 
a. Kerusakan fisik: rumah, jalan, jembatan, dan lain-lain. 

Lihat gambar di bawah ini !
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b. Kerusakan lahan pertanian: sawah, ladang, dan kebun. 
Dampaknya, terjadinya kesulitan bahan pangan.

c. Trauma Korban Banjir Bandang. Trauma banyak 
menghinggapi para korban banjir banding, sehingga 
siapa pun yang pernah tertimpa bencana ini, pasti 
berdo’a agar bencana yang menimpanya tidak terulang.
Nah, jika kamu sudah mengetahui mengenai banjir 

bandang, penyebab dan dampaknya, selanjutnya yaitu apa 
langkah-langkah yang perlu dipahami jika bencana banjir 
bandang terjadi. 

Selalu siaga menghadapi bencana ini, adalah hal yang 
mesti dipahami bersama. Sebab, banjir menjadi salah 
satu bencana yang sering terjadi di daerah pegunungan 
pada waktu musim hujan.

Bencana ini terjadi, karena kehidupan manusia tidak 
lagi selaras dengan alam, yakni tidak memperhatikan 
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lingkungan tempat tinggalnya, serta acuh pada sesuatu 
yang dianggapnya sepele atau hal kecil yang menyebabkan 
banjir sehingga sebelum terjadinya banjir. 

Cara Mencegah Banjir Bandang
Mencegah dan menanggulangi terjadinya bencana 

banjir bandang, adalah tanggung jawab bersama. 
Masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain yang 
peduli, mesti bahu membahu dan bekerja sama untuk 
mengantisipasinya.
Tindakan yang bisa kita lakukan?
a. Lakukan penghijauan di daerah gundul yang berpotensi 

longsor (reboisasi)
b. Tidak membuat bangunan rumah dan yang lainnya di 

dekat tebing dan sungai.
c. Segera selamatkan diri jika ada tanda-tanda longsor 

dan banjir bandang seperti sungai keruh, atau 
terdengar suara gemuruh longsoran.

d. Waspada jika terjadi hujan lebat yang sangat lama.
e. Segera mengungsi ke tempat yang kiranya aman.
f. Tingkatkan selalu kewaspadaan dan tanggap terhadap 

terjadinya bencana.
Sedikit penjelasan di atas, semoga bisa diambil 

pelajaran dan ada manfaatnya bagi kita bersama. Namun 
poin penting yang mestinya dipahami dari sini, yakni bukan 
bagaimana masyarakat menghadapi bencana. 
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Tetapi dengan memahami ini, masyarakat diharapkan 
berpikir terlebih dahulu bagaimana mengantisipasi agar 
bencana banjir bandang tidak terjadi, yakni dengan 
menjaga harmonisasi dengan alam dalam kehidupan 
sehari-hari. (*)
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LONGSOR, GEJALA DAN 
PENCEGAHANNYA

Longsor. Mendengar kata ini, tentu tidak asing lagi 
bagi kita semua. Namun, apa sebenarnya definisi dari 
longsor?

Longsor adalah runtuhnya batuan material tanah 
atau campuran dari keduanya, menuju bagian bawah 
suatu lereng atau perbukitan. Biasanya longsor ditandai 
dengan retakan panjang di lereng dan suara gemuruh 
yang disusul oleh getaran tanah.

Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tanah 
longsor, ada bermacam-macam. Salah satunya karena 
resapan air ke dalam tanah, hingga menjadikan tanah 
semakin berat.

Namun ada beberapa penyebab utama yang paling dominan 

sebagai penyebab terjadinya tanah longsor, di antaranya 
adalah:
1. Tingginya Curah Hujan

Curah hujan yang tinggi, merupakan salah satu 
penyebab terjadinya longsor. Saat musim kemarau, 
biasanya tanah menjadi kering dan muncul retakan- 
retakan. Jika kemudian turun hujan terus-menerus, 
maka airnya akan langsung masuk ke dalam tanah, 
sehingga akan mengakibatkan longsor.
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2. Penebangan Liar
Penebangan pohon secara liar di hutan, akan 
menyebabkan tanah kurang kuat dan mudah longsor. 
Perlu diketahui, akar pohon memiliki fungsi untuk 
memperkuat tanah dan menyerap air, sehingga 
tanah kokoh dan tidak mudah longsor. Maka sudah 
seharusnya kita menjaga pepohonan di hutan, demi 
kelestarian alam.

3. Lereng atau Tebing Terjal
Lereng atau tebing yang terjal, akan memperbesar 
grafitasi. Ini dapat menyebabkan tanah dan batu 
mudah sekali jatuh.

4. Pengikisan/ Erosi
Tanah yang erosi juga dapat menjadi salah satu 
penyebab terjadinya tanah longsor.

5. Getaran
Getaran yang terjadi, biasanya diakibatkan oleh 
gempa bumi, ledakan keras, getaran mesin, dan 
getaran lalu lintas kendaraan dengan beban (berat) 
yang melebihi tonase. Berbagai getaran ini bisa 
mengakibatkan tanah, jalan, lantai, dan dinding rumah 
menjadi retak.

6. Beban Tambahan
Mendirikan bangunan di lereng tebing, bisa menjadi 
penyebab terjadinya longsor. Rumah merupakan 
beban berat, yang memberikan tekanan pada tanah.
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7. Lahan Pertanian di Atas Bukit
Lahan pertanian yang ada di atas bukit, juga bisa 
menjadi penyebab tanah menjadi gembur dan basah. 
Tanah yang gembur akan mudah sekali terjadi longsor.

8. Bekas Longsoran Lama
Tebing yang sudah pernah longsor, tanahnya rentan 
gugur apalagi bila ada tekanan dari angin, air, dan 
lainnya. Maka sangat rentan terjadi longsor kembali.

Gejala Terjadinya Longsor
Apa saja yang menjadi gelaja sebelum longsor 

terjadi? Menjawab pertanyaan ini, bisa dijelaskan, bahwa 
gejara-gejala yang sering terjadi sebelum tanah longsor, 
adalah sebagai berikut:
1. Hujan yang berlangsung cukup lama.
2. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba.
3. Munculnya retakan-retakan di lereng bukit.
4. Kerikil mulai berjatuhan dan tebing terlihat kurang 

kokoh atau rapuh.
5. Saat akan terjadi longsor, genangan air hujan tiba-

tiba lenyap 
6. Tanah anjlok di atas bukit.
7. Pohon atau tiang listrik banyak yang miring.
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Macam-macam Tanah Longsor
Macam-macam tanah longsor, ada beberapa macam, 

yaitu:
1. Longsoran translasi. Yaitu gerakan tanah dan batuan 

yang bergelombang-gelombang.
2. Longsoran rotasi. Adalah gerakan tanah dan batuan 

berbentuk cekung.
3. Pergerakan blok, yaitu pergeseran batuan rata ke bawah.
4. Runtuhan batu, biasanya terjadi pada lereng yang 

curam dan menggantung. Contoh reruntuhan ini banyak 
terjadi di sepanjang jalan utama Desa Tempur.

5. Rayapan tanah, terjadi jika tanah yang longsor 
bergerak sangat lambat, bahkan tidak terasa. Ciri-
cirinya yang paling mudah dilihat, yaitu banyak tiang 
listrik, pohon, atau rumah yang tiba-tiba miring.

6. Aliran bahan rombakan. Biasanya terjadi karena 
tanah bergerak akibat dorongan air. Kecepatan 
gerakan tergantung pada kemiringan lereng, tekanan 
air, serta jenis materialnya yang mampu mencapai 
hingga ratusan meter.

Pencegahan Bencana Tanah Longsor
Setelah mengetahui definisi, gejala, hingga macam-

macam tanah longsor, maka yang perlu diketahui kemudian 
adalah bagaimana mencegah terjadinya bencana tanah 
longsor. 
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Ada banyak cara yang bisa dilakukan, untuk 
mengantisipasi terjadinya bencana tanah longsor. 
Berbagai cara itu adalah: 
1. Rajin menanam pohon, baik tanaman keras maupun 

ringan.
2. Penebangan pohon di sekitar lereng sebaiknya jangan 

dilakukan. Jika ingin menebang pohon, gunakanlah 
sistem tebang pilih.

3. Jangan membangun rumah di bawah tebing yang 
tanahnya gembur.

4. Jangan mendirikan permukiman di tepi lereng 
terjal, karena dapat menjadi beban tanah dan dapat 
menyebabkan longsor.

5. Hindari membuat persawahan atau kolam di atas 
lereng, apalagi di dekat pemukiman warga. 

6. Jika ingin membangun rumah di atas bukit, buatlah 
terasiring di atasnya agar tidak mudah longsor.

7. Jika ada retakan, segera tutup retakan tersebut 
dengan tanah agar air tidak dapat masuk ke dalamnya. 

8. Jangan sampai melakukan penggalian di bawah lereng 
yang terjal.

9. Hindari memotong tebing jalan menjadi tegak.
10. Jangan mendirikan rumah di tepi sungai yang rawan 

erosi.  
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Karya: Anton Noor Ferdi 

Tindakan Saat Terjadi Longsor 
Apabila terjadi tanah longsor, ada beberapa hal 

yang mesti dipahami dan dilakukan. 
1. Jangan panik dan tetaplah berusaha untuk 

meyelamatkan diri.
2. Hindari jalur atau kawasan dekat tebing yang mudah 

longsor. 
3. Jika musim hujan datang, tetaplah selalu terjaga, 

serta usahakan membuat jadwal piket ronda selama 
musim penghujan.
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4. Segera menuju ke tempat evakuasi yang telah Anda 
rencanakan sebelumnya.

5. Selalu siap dan cepat melakukan tindakan 
penyelamatan dan pertolongan, agar korban bencana 
tidak bertambah banyak.
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HUTAN, FUNGSI DAN MANFAATNYA 

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem 
berbentuk hamparan lahan, yang tersusun atas sumber 
daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam 
kesatuan lingkungan. Antara satu dengan lainnya, tidak 
dapat dipisahkan. Suatu wilayah bisa disebut dengan 
hutan minimal memiliki luas 0,25 atau seperempat 
hektare. 

Dengan begitu, pohon yang berjajar di sepanjang 
jalan, tidak dapat disebut hutan. Sedang 10 hektare 
kelapa sawit, bahkan lebih sekali pun, tidak dapat 
dikatakan sebagai hutan, karena kelapa sawit bukanlah 
pohon atau tumbuhan kayu.

Hutan tersusun atas pohon atau tumbuhan berkayu, 
atau tanaman yang bijinya mempunyai dua daun benih, 
terbelah dua seperti pohon manggal dengan diameter 
batang minimal 20 cm.

Hutan adalah suatu kawasan yang memiliki berbagai 
macam tumbuhan hijau, antara lain pohon, semak, paku-
pakuan, jamur, dan rumput di suatu wilayah yang cukup 
luas. Fungsi hutan adalah sebagai paru-paru bumi, habitat 
makhluk hidup, hingga untuk pelestarian lingkungan.

Para pakar kehutanan mendefinisikan hutan sebagai  
suatu komunitas biologi yang didominasi oleh tumbuhan 
pepohonan keras. Suatu area perkembangan dan 
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pertumbuhan pohon secara menyeluruh, yang merupakan 
persekutuan hidup alam hayati dengan lingkungan 
sekitarnya.

Hutan sebagai suatu ekosistem pun tidak hanya 
menyimpan sumber daya alam berupa kayu saja. Masih 
banyak lagi potensi non kayu yang bisa diambil manfaatnya 
oleh masyarakat, melalui budi daya tanaman pertanian 
pada lahan hutan. 

Peranan lain yang sangat penting dari hutan, yakni 
sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat 
hidup berjuta flora dan fauna, penyeimbang lingkungan, 
serta mencegah timbulnya pemanasan global. 

Karya: Anton Noor Ferdi 
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Fungsi dan Manfaatnya 
Tidak berlebihan jika hutan dikatakan sebagai 

paru-paru dunia, menilik dari fungsi dan manfaatnya 
bagi kehidupan. Apabila hutan lestari, tidak hanya 
pemandangan, kehidupan juga akan terasa nyaman dan 
indah, karena masyarakat tidak merasa khawatir akan 
adanya ancaman bencana. 

Di luar manfaatnya sebagai paru-paru dunia yang 
mampu menyimpan air, hutan juga memiliki manfaat 
baik tangible (langsung/ nyata) maupun intangible (tidak 
langsung/ tidak nyata). Manfaat yang bersifat tangible 
contohnya adalah kayu pada hutan yang dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan manusia yaitu untuk keperluan 
perkakas rumah, kayu bakar serta kertas  dan hasil hutan 
lain seperti  rotan, madu, kayu putih dan kina sedang yang 
bersifat intangible antara lain yang bisa dicontohkan, 
yaitu pengaturan tata air, kenyamanan lingkungan, udara 
yang bersih dan mencegah terjadinya banjir.

Di luar berbagai manfaat yang sudah disebut di atas, 
manfaat lain yang tentunya tidak bisa dipisahkan dari 
keberadaan hutan, yaitu bisa menjadi tempat rekreasi 
dan media pendidikan bagi anak negeri.

Namun terlepas dari berbagai penjelasan tersebut, 
berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 tahun 
1999 Tentang Kehutanan, disebutkan bahwa hutan itu 
mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi konservasi, fungsi 
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lindung, serta fungsi produksi. Dengan tiga fungsi yang 
telah digariskan pemerintah ini, sudah semestinya hutan 
Pegunungan Muria dijaga agar tetap lestari, sehingga 
bisa berfungsi sebagaimana mestinya. (*) 
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FLORA DAN FAUNA

Secara sederhana bisa dikemukakan, bahwa flora 
berarti tanaman, sedang fauna adalah hewan. Flora 
secara umum bisa diartikan seluruh jenis tumbuhan dan 
tanaman yang ada di permukaan bumi. Sedang fauna yaitu 
semua jenis hewan yang ada di bumi ini.  

Tentang Flora
Kata “Flora’ berasal dari Bahasa Latin yang berarti 

“alamat tumbuhan atau nabatah”. Flora dapat juga 
diartikan sebagai sekelompok tanaman. Dalam dunia 
flora, dikenal yang namanya flora endemic, yaitu jenis 
tumbuhan yang hidup di daerah tertentu, seperti flora 
Jawa, flora Sumatera, dan flora Kalimantan. 

Contoh flora endemik di wilayah Sumatera adalah 
Rafflesia Arnoldi atau yang lebih dikenal dengan Bunga 
Bangkai. Flora endemik Jawa contohnya adalah Bunga 
Melati, sedang contoh flora endemik Papua yaitu tanaman 
Buah Merah. 

Biasanya untuk pemakaian nama flora endemik ini, 
selalu diberi imbuhan sesuai letak geografisnya, seperti 
Nabatah Eropa, Nabatah Jawa, Nabatah Asia dan lain 
sebagainya. 
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Tentang Fauna
Istilah ‘Fauna’ berasal dari Bahasa Latin, artinya 

alam hewan dari segala atau keseluruhan hewan. Dalam 
mitologi Romawi, fauna diartikan sebagai kakak dari 
faunus, yaitu roh yang baik dari hutan dan daratan. 

Sebagaimana flora yang memiliki jenis flora endemik, 
demikian pula dengan fauna. Contoh fauna endemik yaitu 
Burung Cenderawasih yang berasal dari Papua, Burung 
Elang dan Badak Bercula Satu (Jawa), sedang di Sumatera 
memiliki fauna endemik Harimau. 

Karya: Anton Noor Ferdi
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Sama dengan flora, fauna juga memiliki imbuhan 
nama geografis dalam penggunannya. Seperti alam 
hewan Australia, alam hewan peralihan, dan hewan Asia. 
Dalam istilah biologi, flora dan fauna di suatu wilayah 
menyertakan gens, spesies tanaman dan juga hewan yang 
hidup.

Hanya manusia sering kurang tanggap, jika di 
sekeliling tempat tinggalnya, terdapat ekosistem yang 
kelangsungan hidupnya sedemikian rumit, sehingga sering 
tidak dapat memahami. 

Mari kita sejenak merenungkan keberadaan 
pohon yang rindang. Pohon yang rindang, bermanfaat 
memberikan rasa nyaman karena bisa dijadikan tempat 
berteduh saat matahari terik (panas penyengat). 

Keberadaan pepohonan yang rindang, juga memiliki 
manfaat bagi satwa yang membutuhkannya untuk hidup 
atau tempat tinggal. Selain itu, pohon yang rindang 
berfungsi mengolah karbon dioksida menjadi oksigen 
pada siang hari, yang bermanfaat bagi kelangsungan 
makhluk hidup di sekitarnya. 

Tak hanya pohon yang memberi manfaat, satwa 
yang bertempat tinggal di hutan, juga memiliki manfaat 
yang demikian penting, yakni membantu penyerbukan, 
menyebarkan bibit tumbuhan dan menghasilkan ’barang’ 
yang berguna bagi manusia, seperti lebah menghasilkan 
madu.   
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Beragam manfaat dari keberadaan ekosistem mesti 
dipahami dan dijaga. Sebab jika tidak, maka akan menjadi 
si-sia dan porak-poranda manakala aktivitas manusia 
tidak lagi mengakomodasi pelestarian lingkungan dan 
mengarah pada eksploitasi alam.

Maka, diperlukan upaya-upaya untuk menjaga satwa 
yang ada. Dan untuk meminimalisasi penangkapan satwa-
satwa liar, diperlukan beberapa hal berikut:
1. Membiarkan satwa liar hidup dengan bebas di alam, 

dengan tidak menembak atau  menjerat satwa liar 
yang hidup di sekitar tempat  tinggal kita atau ada di 
daerah lain.  

2. Tidak membeli satwa liar, termasuk produk olahan 
yang berasal dari satwa liar, dan tidak memeliharanya. 
Satwa liar yang dipelihara, dapat  membawa penyakit 
yang bisa ditularkan kepada manusia.  

3. Melakukan upaya-upaya penyelamatan satwa liar 
dengan cara  mengenalkan cara hidupnya dari 
generasi ke generasi, dimulai dari anak-anak kita, 
teman, saudara, tetangga atau keluarga kita, syukur 
bisa berperan aktif dalam melakukan penangkaran 
satwa liar yang diambang kepunahan.
Demikan, semoga sedikit penjelasan ini bisa 

bermanfaat bagi kita semua. Jaga alam kita agar tetap 
lestari. (*) 
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MENGENAL SAMPAH DAN 
CARA PENGELOLAANNYA 

Sampah, limbah buangan yang dihasilkan dari suatu 
proses produksi baik industri maupun domestik (rumah 
tangga), diakui atau tidak menjadi salah satu masalah 
yang muncul dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. 

Masalah muncul, karena tidak semua masyarakat 
memiliki kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. 
Yang memperihatinkan, tumpukan sampah dapat kita 
saksikan di sepanjang jalan atau sungai-sungai, yang pada 
akhirnya merusak pemandangan dan ikut berkontribusi 
menjadi penyebab terjadinya bencana alam, khususnya 
banjir. 

Untuk itu, penting bagi masyarakat mengetahui dan 
memahami tentang sampah, baik itu sampah padat, semi 
padat, organik, anorganik, dan bisa terurai atau tidak.  

Jenis-jenis Sampah
Apa saja jenis sampah yang ada di sekitar kita? Ini 

menjadi pertanyaan mendasar yang mesti dipahami oleh 
masyarakat. sebab, jenis sampah sangat beragam; sampah 
rumah tangga, industri, pasar, rumah sakit, pertanian, 
perkebunan, peternakan, institusi, hingga sekolah. 

Untuk sampah padat, berdasarkan asalnya, bisa ke 
dalam dua bagian. 
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A. Sampah Organik
Sampah organik yaitu sampah yang dihasilkan dari 

bahan-bahan hayati, yang dapat dicerna oleh mikroba. 
Sampah ini dengan mudah bisa diuraikan melalui proses 
alami. Sampah rumah tangga, sebagian besar merupakan 
bahan organik. Seperti sampah dari dapur, sisa makanan, 
sayuran, kulit buah, dan daun. Sebagaimana rumah 
tangga, pasar tradisional juga banyak menyumbang 
sampah organik. 
B. Sampah Anorganik 

Yaitu sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non 
hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses 
teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik 
dibedakan menjadi sampah logam dan produk-produk 
olahannya, sampah plastik, sampah kertas, sampah kaca 
dan keramik, sampah detergen. Sebagian besar anorganik 
tidak dapat diurai oleh alam atau mikroorganisme secara 
keseluruhan. Sebagian lainnya bisa diurai, tetapi dalam 
waktu yang lama, antara lain botol plastik, botol gelas, 
tas plastik, dan kaleng.

Dampaknya Terhadap Manusia dan Lingkungan 
A. Dampak Terhadap Kesehatan 

Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai 
atau pembuangan sampah yang tidak terkontrol, akan 
menarik beberapa organisme dan berbagai binatang 
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seperti lalat dan anjing, sehingga rawan terhadap 
menyebarnya berbagai penyakit. Bahaya yang bisa muncul 
akibat pembungan sampah yang seenaknya antara lain 
sebagai berikut:
1. Diare, kolera, tifus bisa menyebar dengan cepat, 

karena virus yang berasal dari sampah dengan 
pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. 
Penyakit demam berdarah juga bisa meningkat di 
daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai.

2. Jamur jamur kulit.
3. Cacing pita (taenia). Cacing ini sebelumnya masuk 

ke dalam pencernakan binatang ternak melalui sisa 
makanan atau sampah yang dimakan. 

B. Dampak Terhadap lingkungan 
Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam 

drainase atau sungai, akan mencemari air. Dampaknya, 
berbagai organism, termasuk ikan, bisa mati. Beberapa 
spesies pun bisa lenyap, akibat berubahnya ekosistem 
perairan Biologis. 

Perlu diketahui, penguraian sampah yang di buang 
ke dalam air, akan menghasilkan asam organik dan gas 
cair organic seperti metana. Selain berbau kurang sedap, 
gas ini, pada konsentrasi tinggi, dapat meledak karena 
penguapan dari gas yang terjadi. 
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Mengenal 4 R
Pengenalan perilaku pelestarian lingkungan  

untuk anak-anak kita perlulah dilakukan, dengan cara: 
membuang sampah di tempatnya, mematikan lampu yang 
tidak terpakai dan menngunakan air secukupnya serta  
mengenal  metode  4 R  yaitu: 
1. Reduce (Mengurangi): sebisa mungkin lakukan 

minimalisasi barang atau material yang kita 
pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan 
material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. 

2. Reuse (Memakai kembali): sebisa mungkin pilihlah 
barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari 
pemakaian barang-barang yang disposable (sekali 
pakai, buang). Hal ini dapat memperpanjang waktu 
pemakaian barang sebelum ia menjadi sampah.

3. Recycle (Mendaur ulang): sebisa mungkin, barang-
barang yg sudah tidak berguna lagi, bisa didaur ulang. 
Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini 
sudah banyak industri non-formal dan industri rumah 
tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang 
lain.

4. Replace ( Mengganti): teliti barang yang kita pakai 
sehari-hari. Gantilah barang barang yang hanya bisa 
dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. 
Juga telitilah agar kita hanya memakai barang-barang 
yang lebih ramah lingkungan, Misalnya, ganti kantong 
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keresek kita dengan keranjang bila berbelanja, dan 
jangan pergunakan styrofoam karena kedua bahan ini 
tidak bisa didegradasi secara alami.)

Sekolah Peduli Lingkungan 
Secara kelembagaan, sektor pendidikan (sekolah/ 

perguruan tinggi) bisa menjadi pendukung pengelolaan 
sampah yang baik dan berkelanjutan, melalui kepedulian 
untuk menjaga kelestarian dan keasrian lingkungan.

Untuk penanaman sikap peduli terhadap lingkungan, 
ini bisa dengan jalan mengintegrasikan ke dalam mata 
pelajaran budi pekerti, dalam bentuk pembelajaran 
yang dilaksanakan melalui pendekatan dan metode yang 
mengedepankan keterlibatan siswa secara langsung. 
Dengan begitu, rasa peduli akan lingkungan agar lestari, 
akan tertanam. (*) 
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Karya: Ahmad Muharror  
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WAWASAN KEBENCANAAN 
UNTUK ANAK SEJAK DINI

Siapa pun orangnya, pasti tidak menginginkan 
terjadinya bencana, baik itu banjir bandang, tanah 
longsor dan lainnya. Sebab, bencana, apapun bentuknya, 
selalu ketakutan, kesedihan dan duka.

Dengan kata lain, bencana akan berpengaruh, baik 
fisik  maupun psikologis. Dukungan moral terhadap para 
korban bencana kemudian, menjadi penting, apapun 
bentuknya. Sebagaimana yang pernah Saya lakukan, yaitu 
berinteraksi dengan anak-anak korban bencana, bermain 
bersama, bernyanyi, menonton film dan mengajak 
bercerita tentang diri dan desanya.

Dari proses interaksi itu, ada satu cerita menarik 
dari salah satu anak, yang menceritakan tentang desanya 
dalam bentuk narasi berikut:

Di Dukuh tempat tinggal Saya, terdapat tanah 
longsor dan banjir. Warga dukuh Kidulan 
sangat panik dan sedih, karena warga terancam 
longsor. Banyak yang menangis, berlarian 
menyelamatkan diri, ada yang pergi ke masjid, 
dan ada yang tetap berada di rumah.
Setelah hujan agak reda, warga yang rumahnya 
dekat dengan longsor, menyelamatkan diri ke 
rumah saudara terdekat.
Saat malam, ketika warga telah tertidur 
sekitar pukul 23:00, tiba-tiba terdengar suara 
gemuruh. Banjir bandang datang, menghantam 



Pendidikan Bencana dari Desa Kawah Purba Muria

31

tiga rumah warga dan tempat penggilingan padi.
Setelah dua hari berlalu, warga yang ketakutan 
pergi mengungsi ke desa terdekat: Damarwulan. 
Ada makanan dan sumbangan dari donatur.
(Aisyah Noor, Dukuh Kidulan Desa Tempur).

 
Narasi kecil dari anak korban bencana di atas, 

bisa dipahami, bahwa permasalahan lingkungan hidup, 
merupakan hasil dari aktivitas kegiatan manusia dewasa, 
yaitu tidak adanya kewaspadaan terhadap munculnya 
bahaya tanah longsor. Dampaknya secara psikologis, 
yaitu adanya perubahan-perubahan perilaku pada orang 
dewasa, yaitu sangat sangat memahami realitas dan 
mengalami stagnasi.

Dalam  kajian psikologi lingkungan, diprediksi 
asumsi adanya tahapan perubahan perilaku bisa terjadi, 
manakala individu manusia dewasa mengalami sendiri 
keadaan tanpa air bersih, menghirup udara busuk, 
kehilangan hawa sejuk di lingkungan tempat tinggal, atau 
menjadi korban bencana.

Pada gilirannya, kondisi demikian ‘menyadarkan’ 
dirinya sendiri, bahwa terjadinya bencana, sesungguhnya 
berasal dari aktivitas manusia yang kontra ekologis. 
Pendeknya, bencana terjadi akibat ulah manusia dewasa, 
yang tidak memiliki kepedulian dalam pelestarian 
lingkungan, sehingga dirinya dan masyarakat akhirnya 
menjadi korban.
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Banyaknya masyarakat yang tidak peduli pada 
pelestarian alam atau lingkungan, sehingga berbagai 
elemen masyarakat maupun pemerintah, mengambil 
posisi di garda depan untuk melestarikannya. Pemerintah, 
organisasi non pemerintah (Ornop), hingga aktivis 
Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala), menggelar serangkaian 
serasehan, diskusi, seminar, lokakarya, hingga  melakukan 
penghijauan, yang muaranya untuk menggugah kesadaran 
masyarakat agar lebih peduli pada lingkungan dan 
pelestariannya.

Rasa peduli dan sikap kritis terhadap permasalahan 
lingkungan, seperti adanya bencana ataupun pada 
pengelolaan sumber daya alam, sangat penting. Hanya 
saja, seringkali proses pembelajaran pada manusia 
dewasa hambatan, hingga pada ranah implementasinya 
ketika berhadapan dengan rutinitas kerja, birokrasi, 
ditambah lagi dengan adanya kebijakan-kebijakan di 
sektor lingkungan hidup yang ‘lemah’.

Karena itu, pendidikan lingkungan hidup, merupakan 
kata kunci untuk mengurangi dampak-dampak kerusakan 
sumber daya alam. Pendidikan lingkungan hidup merupakan 
suatu proses, yang bertujuan membangun manusia yang 
sadar terhadap lingkungan dan segala permasalahan 
yang berkaitan dengannya, serta memiliki pengetahuan, 
keterampilan, sikap dan komitmen untuk memecahkan 
masalah lingkungan (Nirarita, 1999).
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Pendidikan lingkungan berbasis bencana untuk 
mengurangi risiko bencana di masa anak-anak, juga 
menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Pengenalan awal 
bencana dan kemanfaatan hutan serta ekosistem di 
lingkungan sekitar rumah tinggal, merupakan ’media 
nyata’ yang bisa digarap untuk menumbuhkan pemahaman 
kepada para generasi muda.

Pelajar yang sekolah di lokasi rawan bencana, bisa 
mengenal ancaman bencana di sekitar tempat tinggal 
mereka: mencatat bencana apa saja yang terjadi, kapan 
terjadi, hingga di mana lokasi bencana sering terjadi. 
Pemetaan bencana seperti ini, sangat penting dilakukan.

Inilah yang dapat diajarkan oleh guru, orang tua, 
dan pemuda yang aktif di Karang Taruna di Desa Tempur, 
Jepara, sehingga anak-anak memiliki pemahaman mengenai 
penyebab dan tanda-tanda tanah longsor, banjir dan 
kerusakan hutan. Pemahaman ini bermanfaat mengurangi 
tekanan psikologis pada anak-anak yang tinggal di daerah 
rawan bencana.

Desa Tempur di Kabupaten Jepara yang berada 
di  wilayah pegunungan Muria, pernah mengalami bencana 
banjir bandang dan tanah longsor. Materi menghadapi 
bencana yang bisa diberikan, karenanya, antara lain 
terkait hutan, ciri-ciri tanah longsor, hingga tentang 
banjir bandang serta kearifan lokal masyarakat dalam 
menghadapi bencana di daerah tersebut.
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Sebab, secara psikologis, materi ini sudah menyatu 
dengan kondisi alam dan bencana yang pernah terjadi 
di sekitar anak-anak didik, sehingga mereka tentu akan 
mudah memahami realitas yang pernah terjadi itu.     

Maka tepat jika kemudian sekolah-sekolah yang 
dekat dengan daerah rawan bencana sebagaimana di Desa 
Tempur, memasukkan pendidikan kebencanaan dalam 
muatan lokal dalam pembelajaran di sekolah. Jika tidak 
memungkinkan, maka perlu metode pendidikan bencana 
berbasis keluarga, di mana orang tua menjadi aktor 
sentral dalam memberikan pemahaman tanggap bencana 
kepada anak-anaknya sedini mungkin. (*) 
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