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Abstract

isaster risk reduction efforts in Bantul can be performed optimally if they 
are supported by sustainable development planning policies. Possible D various natural disasters threaten Bantul and influence its social and 

economic lives. Considering this condition, policies to provide sufficient information 
about these possible disasters need to be implemented. Necessary research is carried out 
by analyzing the combination between regional development and disaster risks. The 
study on regional development is examined based on indicators of regional growth level 
by using Z - Score analyses calculation. While disaster risk assessments can be reviewed 
based on the level of potential hazards, the level of vulnerability of the area, and the level 
of capacity of that area. The results of this study show that equitable and strategic 
regional development planning can be conducted by the government by giving priority 
to the disaster risks and disaster potentials of their territory.
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A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana 

Indonesia (BNPB, 2011), Kabupaten 

Bantul menempati peringkat ke-2 dari 5 

Kabupaten/kota di Provinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta dengan tingkat 

kerawanan bencana tinggi. Belajar dari 

pengalaman bencana alam seperti gempa 

bumi tanggal 27 Mei 2006 lalu dan abrasi 

pantai di Pantai Samas tahun 2013 

merupakan kejadian bencana yang mem-

bawa dampak besar bagi masyarakat, baik 

secara materil maupun non-materil. Maka 

dari itu, kita harus terus waspada dan siap 

siaga saat menghadapi kemungkinan 

terjadinya bencana, yang terpenting 

adalah bagaimana kondisi terpuruk itu 

dapat kembali lagi ke kondisi normal. 

Tujuan dari kajian analisa perkembangan 

wilayah yang berintegrasi pada pengu-

rangan risiko bencana ini adalah untuk 

mengetahui informasi tentang sejauh 

mana perkembangan pembangunan 

wilayah di Kabupaten Bantul dengan 

adanya tingkat risiko yang dimiliki 

Kabupaten Bantul dalam menghadapi 

bencana yang mungkin terjadi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Risiko bencana menurut UU No. 24 

tahun 2007 adalah potensi kerugian yang 

ditimbulkan akibat bencana pada suatu 

kawasan dan kurun waktu tertentu yang 

dapat berupa kematian, luka sakit, jiwa 

terancam, hi langnya rasa aman,  

mengungsi, kerusakan atau kehilangan 

harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. 

Kajian risiko bencana dapat ditinjau 

dengan menggunakan pendekatan :  

“ R i s i ko  b e n c a n a  =  ( A n c a m a n *  

Kerentanan)/Kapasitas”. 

Perkembangan wilayah dalam aspek 

kebencanaan diarahkan untuk terca-

painya pertumbuhan, pemerataan dan 

kesejahteraan dengan melakukan 

serangkaian proses perencanaan yang 

meliputi perencanaan secara ekonomi, 

sosial budaya, fisik, dan sumberdaya. 

Berdasarkan (Muta'ali, 2012) tahapan 

perkembangan wilayah dalam proses 

dinamika keruangannya dipengaruhi oleh 

adanya factor internal maupun factor 

eksternal. 1) Faktor internal: Sumberdaya 

A l a m  ( b a s i s  e ko n o m i  w i l aya h ) ;  

Sumberdaya Manusia (kualitas dan 

kuantitas SDM); Sumberdaya Buatan 

(Infrastruktur wilayah); Sumberdana 

(pemerintah, swasta, masyarakat) dan 

Sumberdaya teknologi. Tingginya peran 

factor internal sumberdaya akan ber-

pengaruh pada perkembangan wilayah di 

suatu daerah. 2) Faktor eksternal: Faktor 

interaksi, interrelasi, interdependensi 

dengan wi layah la in  dan Faktor  

aksesibilitas (keterjangkauan). Wilayah 

yang berkembang umumnya dicirikan 

dengan berbagai faktor, namun tinjauan 

yang digunakan dalam kajian ini dicirikan 

berdasarkan penilaian berikut :
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Dikarenakan masing-masing satuan 

indikator perhitungan berbeda satuan, 

maka diperlukan penyeragaman sebaran 

satuan data dari semua indicator dengan 

menggunakan analisis Z-Score, sehinga 

dapat digabungkan untuk kemudian dapat 

dicari hirarkinya, dengan rumusan sebagai 

berikut:
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Tabel 1. Indikator  Perhitungan Tingkat Perkembangan Wilayah

No. Indikator Variabel Pengukur Asumsi  (TPW)

1.
Pendidikan-
Sumber Daya 
Manusia

Rasio Pendidikan semakin banyak jumlah siswa pendidikan menengah 
atas maka tingkat pendidikan semakin tinggi dan 
wilayah semakin berkembang

Pertisipasi Pendidikan 
(jumlah anak 
bersekolah)

semakin banyak peserta didik maka tingkat pendidikan 
semakin baik dan wilayah semakin berkembang

Fasilitas Pendidikan Semakin banyak jumlah sekolah peluang untuk 
menjadi lebih terdidik lebih besar pengetahuan 
meningkat sumber daya manusia potensial maka 
wilayah semakin berkembang

2. Kependudukan Pertumbuhan Penduduk

semakin tinggi pertumbuhan penduduk semakin 

menarik wilayah tersebut untuk dikunjungi maka 

wilayah semakin berkembang

3. Indeks Kekotaan

Pelanggan Listrik
Semakin banyak pelanggan menunjukkan jaringan 
listrik yang semakin luas maka wilayah semakin 
berkembang

Pelanggan Air

Semakin banyak pelanggan dengan luasnya jaringan 

prasarana air bersih maka wilayah semakin 

berkembang 

4. Ekonomi Fasilitas Ekonomi

Semakin banyak jumlah perusahaan semakin besar 
kesempatan beker ja maka semakin t inggi  
pertumbuhan ekonomi maka wilayah semakin 
berkembang

5. Kesehatan Fasilitas Kesehatan

semakin banyak fasilitas kesehatan maka semakin 

tinggi tingkat kesehatan penduduk maka semakin 

berkembang wilayah tersebut 

6. Fisik Lahan Terbangun 
Semakin banyak jumlah bangunan maka semakin 
tinggi tingkat perkembangan wilayah

dimana:       
Xi  = data pengamatan
X   = rata-rata data pengamatan
Sd = Standar Deviasi



C. GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Secara geografis, Kabupaten Bantul 

terletak antara 07°44`04``-08°00`27``LS 

dan 110°12`34``-110°31`08``BT dengan 

batas wilayah sebelah Utara: Kota 

Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, 

Selatan: Samudera Indonesia, Barat: 

Kabupaten Kulonprogo, dan Timur: 

Kabupaten Gunungkidul.  Kabupaten 

Bantul terdapat 3 daerah aliran sungai 

utama (Oya, Opak, dan Progo), dan 3 

sungai anakan lainnya yang melintas dan 

banyak difungsikan untuk mengaliri lahan 

pertanian. Satuan fisiografi Kabupaten 

Bantul secara umum terdiri dari: a) Bagian 

timur merupakan jalur perbukitan 

berlereng terjal dengan kemiringan lereng 

dominan curam (>70%) dan ketinggian 

mencapai 400m dpl.; b) Bagian tengah 

merupakan dataran aluvial,  yang 
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Tabel 2. Statistik Tahun 2011 dan Jumlah Kejadian Bencana Tahun 2012

Kecamatan
Luas 
(ha)

Jumlah 
Penduduk

Jumlah 
perempuan

Jumlah 
laki-laki

Jumlah Ibu
Hamil

Jumlah kejadian bencana 
2012  (Sumber BPBD 

Kab.Bantul)

Srandakan 1,832 28,668 14,454 14214 495 12

Sanden 2,316 29,744 15,128 14,616 509 15

Kretek 2,677 29,323 15,192 14,131 499 17

Pundong 2,368 31,779 16,236 15,543 543 16

Bambanglipuro 2,270 37,480 18,956 18,524 706 10

Pandak 2,430 47,908 23,982 23,926 794 11

Bantul 2,195 59,754 30,073 29,681 904 7

Jetis 2,447 52,313 26,426 25,887 911 7

Imogiri 5,449 56,536 28,528 28,008 977 16

Dlingo 5,587 35,667 18,058 17,609 622 8

Pleret 2,297 43,731 21,805 21,926 880 13

Piyungan 3,254 49,427 24,823 24,604 790 11

Banguntapan 2,848 122,510 60,383 62,127 1694 11

Sewon 2,716 105,701 52,215 53,486 1456 10

Kasihan 3,238 112,708 56,221 56,487 1676 10

Pajangan 3,325 33,216 16,723 16,493 526 9

Sedayu 3,436 44,798 22,601 22,197 799 6

Sumber: Biro Pusat Statistik Kabupaten Bantul, Bantul dalam Angka, 2012 dan BPBD Kabupaten Bantul 2013



dipengaruhi oleh Graben Bantul dan 

terendapi oleh material vulkanik dari 

endapan vulkanik merapi; c) Bagian barat 

merupakan perbukitan rendah dengan 

kemiringan lereng landai-curam dan 

ketinggian mencapai 150m dpl; dan d) 

Bagian Selatan di tempati oleh beting gisik 

dan gumuk-gumuk pasir  dengan 

kemiringan lereng datar-landai. 

Kerentanan Sosial Ekonomi

Jika suatu daerah memiliki kondisi 

sosial ekonomi buruk, yang terjadi 

masyarakat akan menderita secara 

berkepanjangan karena membutuhkan 

waktu yang cukup panjang untuk kembali 

bangkit dan sangat bergantung pada 

bantuan pihak-pihak luar, sehingga 

kondisi sosial ekonomi masyarakat yang 

bertempat tinggal di daerah rawan 

bencana sangatlah penting untuk 

diperhatikan. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kerentanan sosial  

ekonomi d iantaranya adalah:  1)  

Pertumbuhan penduduk (semakin tinggi 

semakin rentan); 2) Rasio Gender sebagai 

perbandingan jumlah antar jenis kelamin 

(akan mengalami kerentanan yang 

berbeda dalam melakukan strategi 

penanganan terhadap dampak bencana); 

dan 3) Jumlah ibu hamil (Berdasarkan UU 

PB Pasal 55, penjelasannya dalam  Pasal 

26 ayat 1, disebutkan bahwa masyarakat 

rentan bencana adalah anggota  

mayarakat yang membutuhkan bantuan 

karena keadaan yang disandangnya 

diantaranya ibu hamil). 

 

Kerentanan Fisik dan Kapasitas

Kerentanan fisik sangat dipengaruhi 

oleh faktor ketersediaan sarana dan 

prasarana di suatu wilayah yang dapat  

mendukung dalam proses mitigasi, 

tanggap darurat, dan pasca bencana. Jika 

dalam suatu wilayah sarana prasarana 

dalam penanggulangan bencananya 

memadai maka tingkat kerentanan 

daerah ini dapat berkurang. Elemen yang 

terkait dengan kerentanan fisik dalam 

kajian ini adalah akses jalan, teleko-

munikasi, informasi. Berdasarkan dari 

pengamatan di lapangan menunjukkan 

jika wilayah Kabupaten Bantul memiliki 

berbagai ketersedian sarana prasarana

yang memadai, seperti banyak jalan aspal 

dengan lebar ideal (2 lajur jalan), saluran 

listrik dan telepon sudah masuk ke desa. 

Bahwa kapasistas perkecamatan sudah 

didukung oleh kapasitas Kabupaten, 

sehingga peluang peningkatan kapa-

sitasnya adalah 1 atau dianggap seragam.
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari profil wilayahnya, Kabupaten Bantul memiliki 7 jenis bencana alam 

yang mengancam, sebagai berikut:

Pembangunan Wilayah yang Berintegrasi 
pada Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Bantul

Tabel 4. Kondisi Kapasitas Kabupaten Bantul

Kapasitas Keterangan

Masyarakat 
dan Swasta

Dalam komunitas masyarakat, terdapat suatu sumberdaya yang sangat besar untuk dapat 
memperkecil risiko terhadap suatu ancaman bencana. Beberapa sumberdaya tersebut yang 
dimiliki oleh maysarakat Kabupaten Bantul. Berdasarkan hasil analisis kapasitas mayarakat di 
Kabupaten Bantul antara lain adalah: a) Memiliki organisasi untuk mengatasi bencana, antara 
lain LINMAS, TAGANA, FPRB, Relawan, Karang taruna, PKK, PMI; b)Modal sosial: budaya 
gotong royong kuat; c) asuransi; d) Lokasi dan jalan desa untuk evakuasi

Dunia usaha Berdasarkan Buku Rencana Penanggulangan bencana Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015, 
bentuk  kegiatan oleh  badan  usaha di Kabupaten Bantul disebut  dengan   istilah   CSR   
(Coorparate Social   Responsibility) yang merupakan badan  usaha  yang menyediakan  dana  
dan  sumber daya  manusia untuk  mengadakan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  masalah  
sosial  seperti pemberian   bantuan,   pendidikan   dan   kegiatan   lain   untuk   peningkatan 
kapasitas masyarakat.

Pemerintah 
Daerah

Pemerintah daerah selaku pemegang birokrasi kelembagaan penanggulangan bencana yang 
formal, tentunya memiliki sumberdaya yang lintas sektoral yang dalam kepemerintahannya 
terdapat koordinasi dan bersinergi secara bersama dalam usaha-usaha penanggulangan 
bencana. beberapa sumberdaya tersebut antara lain: RPJMD yang beraspek PRB; 
Mengalokasikan anggaran PRB dalam APBD; Lembaga resmi kebencanaan yaitu BPBD dan 
Tenaga lapangannya (TRC, PBK, SAR, Pusdalops); TAGANA; Sirine-EWS; Puskesmas/rumah 
sakit, tenaga medis, rumah sakit lapangan; dan Alat-alat berat, Mobil Dapur Umum, Mobil 
Rescue, Perahu Karet

Tabel 5. Kondisi Ancaman Bencana di Kabupaten Bantul

Potensi Ancaman 
Bencana

Potensi Wilayah Kecamatan Keterangan

Gempa Bumi

Sebagian Sanden, Kretek, Pundong, 
Jetis, Banguntapan, dan Piyungan. 
Potensi terkena dampak gempa bumi 
rendah tersebar (Sedayu, Kasihan, 
Sewon, Pajangan, Dlingo)

Potensi tinggi pada jalur sesar di sepanjang 
Sungai Opak

Tanah Longsor

Piyungan, Pleret, Dlingo, Imogiri, dan 
sebagian Pundong.

Akibat pengikisan tanah dan pem-
bangunan permukiman di daerah wilayah 
yang mempunyai derajat kelerengan tinggi 
dan curam

Banjir

Srandakan, sebagian Sanden, 
sebagian Pajangan, Pundong, 
Imogiri, Pleret, sebagian Sewon, 
sebagian Bambanglipuro, dan 
sebagian Banguntapan. 

Seringkali terjadi banjir pada setiap 
tahunnya karena sebagai hulu sungai dari 
Kota Jogja dan Kab. Sleman, meskipun 
tidak dengan intensitas tinggi.  Banjir ini 
biasanya menggenangi area sawah. 
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Hasil Analisis Risiko Bencana

Hasil menunjukkan jika Kecamatan 

Kretek menjadi satu-satunya wilayah yang 

memiliki tingkat risiko tinggi karena 

didukung oleh parameter tingkat 

kerentanan dan kejadian bencana di  

Kecamatan Kretek. Jumlah penduduk 

Kecamatan Kretek tidak terlalu tinggi, 

meskipun luas daerahnya hampir sama 

dengan yang lain dan tingkat Sex Rasio 

menunjukkan jika rasio perempuan lebih 

banyak dibandingkan laki-laki. Sedangkan 

jika kita analisis secara spasial, potensi 

kejadian bencana yang tinggi tidak lain 

diakibatkan dari posisi wilayahnya yang 

terletak di kawasan pesisir pantai yang 

dekat dengan zona subduksi berpotensi 

ancaman abrasi dan tsunami, dengan 

dilintasi oleh 2 sungai yang berpotensi 

mendapatkan kiriman banjir dari hulu, 

dan karena posisinya di sekitar sesar aktif 

yang terletak di sepanjang Sungai Opak 

berpotensi tinggi terhadap bencana 

gempa bumi. 

Adanya kerentanan dan ancaman 

bencana yang sama-sama tinggi tentunya 

perlu peningkatkan dan pengembangan 

kapasitas dari masyarakat. Hal ini 

didasarkan pada asumsi bahwa ketika 

masyarakat di suatu wilayah yang 

memiliki risiko bencana yang tinggi dan 

tidak memiliki kemampuan dan kapasitas 

dalam mengantisipasi dampak bencana, 

akan memicu kerugian yang besar. 

Sedangkan daerah yang berisiko sedang 

tersebar pada 7 kecamatan (Pundong, 

Bambanglipuro, Pandak, Bantul, Imogiri, 

Banguntapan, Sewon, dan Kasihan) dan 

untuk wilayah yang berpotensi rendah 

tersebar pada 9 Kecamatan (Kecamatan 

Srandakan, Sanden, Bantul, jetis, Dlingo, 

Pleret, Piyungan, Pajangan dan Sedayu). 
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Sumber: Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kab. Bantul Tahun 2013-2017

Potensi Ancaman 
Bencana

Potensi Wilayah Kecamatan Keterangan

Kekekringan
Dlingo, Imogiri, Pleret, Pajangan, 
Kasihan, dan Pandak. 

Akibat kemarau panjang dan puncaknya di 
sekitar bulan Juli-November pada setiap 
tahunnya.

Cuaca Ekstrim

Srandakan, Sanden, Kretek, Pandak, 

Imogiri, Kasihan Banguntapan, dan 

Bambanglipuro

Daerah yang dilanda angin ribut biasanya 
merupakan dataran yang berada pada atau 
berbatasan dengan perbukitan dan terjadi 
pada masa peralihan dari musim 
penghujan ke musim kemarau atau juga 
dari musim kemarau ke musim penghujan.

Tsunami

Srandakan, Sanden, dan Kretek

Terdapat di sepanjang pantai selatan, 
dampak negatif yang diakibatkan tsunami 
adalah merusak apa saja yang dilaluinya.

Gelombang Pasang 
dan Abrasi

Akibat cuaca ekstrim 



Hasil Analisis Perkembangan Wilayah

Wilayah yang berkembang adalah 

terus bertumbuh sesuai dengan daya 

dukungnya, wilayah yang mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan 

terus berkelanjutan.

Berikut hasil perhitungan perkem-

bangan wilayah Kabupaten Bantul 

perkecamatan:

Sesuai dengan asumsi pada saat 

memilih data indikator perkembangan 

wilayah dan berdasarkan perhitungan 

matematis didapatkan bahwa kecamatan 

di Kabupaten Bantul mengalami perkem-

bangan yang berbeda. Jika dianalisis 

secara spasial persebaran perkembangan 

wilayah di Kabupaten Bantul dengan 

tingkat perkembangan tinggi memiliki 

pola mengelompok di bagian utara, dekat 

dengan kawasan ibu kota yang merupakan 

pusat pertumbuhan yang berkembang di 

Kawasan D.I.Yogyakarta, sehingga tidak 

heran jika ketiga wilayah tersebut ikut 

menerima pengaruh aliran kegiatan 

investasi. Tingkat perkembangan wilayah 

tersebut juga dapat kita lihat berdasarkan 
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Kecamatan
A 

(Ancaman)
V 

(Kerentanan)
skor A skor V iGab A*V RISIKO

Srandakan S R 2 1 2 R

Sanden T R 3 1 3 R

Kretek T T 3 3 9 T

Pundong T S 3 2 6 S

Bambanglipuro S S 2 2 4 S

Pandak S S 2 2 4 S

Bantul R T 1 3 3 R

Jetis R T 1 3 3 R

Imogiri T S 3 2 6 S

Dlingo R R 1 1 1 R

Pleret S R 2 1 2 R

Piyungan S R 2 1 2 R

Banguntapan S T 2 3 6 S

Sewon S T 2 3 6 S

Kasihan S T 2 3 6 S

Pajangan R R 1 1 1 R

Sedayu R S 1 2 2 R

Sumber : Hasil olah data

Tabel 6. Penghitungan Risiko Bencana di Kabupaten Bantul
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Tabel 7. Data Pertumbuhan Kabupaten Bantul 2007-2011

Indikator Pertumbuhan 2007 2008 2009 2010 2011*

Laju Pertumbuhan PDRB 4.52 4.90 4.47 4.97 5.27

Angka Harapan Hidup 70.95 71.11 71.21 71.31 71.33

Rata-Rata Lama Sekolah 8.36 8.55 8.64 8.82 8.92

Angka Melek Huruf 88.46 88.6 89.14 91.03 91.23

Pengeluaran per Kapita (dss) 637.79 642.19 643.89 646.08 651.17

IPM 72.76 73.38 73.75 74.53 75.05

Angkatan Kerja

Bekerja 94.94 94.15 94.76 96.2

Pengangguran 5.06 5.85 5.24 3.8

Bukan Angkatan Kerja

sekolah 28.44 27.78 29.57 29.3

mengurus RT 59.17 56.93 59.12 54.89

lainnya 12.39 12.29 11.32 15.81

Sumber : Bantul dalam Angka 2012

Tabel 8. Hasil Perhitungan Perkembangan Wilayah Kabupaten Bantul

Sumber: Hasil Olah Data Perkembangan Wilayah

KECAMATAN TPW r Pddkn
Partispasi 
Sekolah

prtmbh 
pddk

Pelanggan 
Listrik

Pelanggan 
Air

Fas. 
Pddk

Fas. 
Eko

Fas. 
Kes

Persentase 
Lahan 

Terbangun

Srandakan R 0.014 4,768 0.5 7,083 287 42 4 53 39.41

Sanden R 0.029 5,998 0.39 9,992 43 51 1 71 41.06

Kretek R 0.026 4,696 0.82 8,437 24 42 - 64 46.73

Pundong R 0.035 6,157 0.53 8,202 515 50 1 63 34.71

Bambanglipuro R 0.044 7,291 0.6 10,018 98 55 - 56 21.73

Pandak R 0.019 8,521 0.67 11,100 117 71 1 58 16.67

Bantul T 0.115 19,362 1.2 15,995 976 85 8 109 43.81

Jetis R 0.011 8,308 1.12 13,473 51 55 3 88 34.49

Imogiri S 0.028 10,027 0.84 13,062 1,004 71 1 83 26.04

Dlingo R 0.022 6,410 0.69 7,527 2,370 60 - 87 8.45

Pleret R 0.040 9,670 1.59 10,254 - 56 3 43 16.11

Piyungan S 0.030 9,392 2.35 12,030 482 66 4 45 27.11

Banguntapan T 0.014 14,408 3.1 27,365 250 96 12 137 51.76

Sewon T 0.032 16,427 1.91 25,300 1,325 86 27 136 47.05

Kasihan T 0.019 14,694 2.47 28,108 3,238 101 24 110 68.16

Pajangan S 0.020 5,440 1.65 5,477 2,524 45 6 51 43.79

Sedayu S 0.057 9,084 1.17 11,351 2,331 62 5 75 15.37



jumlah penduduknya yang rata-rata diatas 

seratus ribu jiwa dan presentase lahan 

terbangun. Tingginya permintaan lahan 

merupakan salah satu dampak nyata dari 

tuntutan adanya pemenuhan kebutuhan 

akan ruang untuk permukiman dan lokasi 

aktivitas masyarakat yang terus me-

ningkat sejalan dengan pertumbuhan 

penduduk dan frekuensi kegiatan 

masyarakat. 

Berbagai faktor perkembangan 

wilayah tersebut menjadi bukti adanya 

proses penjalaran aktivitas dari pusat 

pertumbuhan ke wilayah sekitarnya atau 

ada keterkaitan secara fungsional 

(struktur ruang). Proses penjalaran ini 

tidak lain juga didukung dengan adanya 

elemen keterkaitan yaitu akses jalan yang 

dapat memicu gerakan aliran modal 

(barang, jasa, dan manusia) untuk 

menumbuhkan aktivitas yang berorintasi 

terhadap perkembangan wilayah. Selain 

itu, sebagai icon pusat pendidikan dan 

pusat  per tumbuhan,  Kecamatan  

(Banguntapan, Sewon, Kasihan) mem-

berikan hubungan dalam elemen 

keterkaitan pelayanan jasa. Sedangkan 

Kecamatan Bantul merupakan wilayah 

yang berfungsi sebagai pusat peme-

rintahan yang memiliki peran sebagai 

pusat pelayanan wilayah daerah, sehingga 

dapat dijumpai berbagai fasilitas yang 

memadai (khusunya dari segi ekonomi) 

dengan mudah untuk mendukung segala 

aktivitas aparat pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

Wilayah yang memiliki  t ingkat 

perkembangan sedang, secara spasial 

tersebar di area perbatasan kabupaten, 

tiga diantaranya yaitu Kecamatan Sedayu, 

Pajangan, dan Piyungan berada di sekitar 

wilayah perkembangan tinggi. Berda-

sarkan pola keruangan tersebut dapat kita 

analisis bahwa pergerakan modal 

(manusia, barang dan jasa) dari wilayah 

berkembang tinggi dapat memberikan 

suntikan investasi yang berarti bagi 

pengembangan wilayah di sekitarnya. 

Sedangkan untuk Kecamatan Imogiri 

berlokasi jauh dari wilayah perkembangan 

tinggi dan jauh dari ibukota kabupaten, 

namun karena selain memiliki jumlah 

penduduk tinggi, berdasarkan dokumen 

Pemkab Bantul dalam www.bantulkab. 

go.id, memiliki fungsi wilayah sebagai 

tempat wisata budaya dan sentra industri, 

sehingga menumbuhkan interaksi sosial 

antar wilayah yang dapat berpengaruh 

baik dalam aspek sosek dan budaya. 

Sementara wilayah yang memilki tingkat 

perkembangan rendah, dari 6 kecamatan 

(Bambanglipuro, Kretek, Srandakan, 

Sanden, Pundong, Pandak) memiliki pola 

berkelompok di bagian selatan, sedang-

kan 3 kecamatan (Jetis, Pleret, dan Dlingo) 

menjalar di bagian utara. Hal ini 

dimungkinkan terjadi akibat dari kondisi 

daya dukung fisik dan ekonomi yang 

lemah, sehingga menghambat akses 

perputaran modal. 

Dengan demikian dapat dikatakan jika 

keterkaitan antar wilayah memiliki peran 

penting dalam mengembangkan wilayah, 

namun karena setiap kecamatan memiliki 

karakteristik wilayah yang berbeda baik 

SDM, sosek dan demografi, sehingga tidak 

heran jika pengaruh yang besar terhadap 

tingkat perkembangan di setiap wilayah 
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berbeda. Ketidakseragaman ini akan 

berpengaruh pada kemampuan wilayah 

untuk tumbuh, sebagian ada yang tumbuh 

cepat dan  sebagian lamban, sehingga 

terjadi ketimpangan pembangunan antar 

wilayah, khusunya dalam hal pendapatan. 

Berdasarkan kombinasi persilangan 

antara tingkat perkembangan wilayah 

dengan tingkat risiko bencana didapatkan 

hasil sebagai berikut: a) Kecamatan Kretek 

memiliki risiko bencana tinggi dan tingkat 

perkembangan rendah; b) Kecamatan 

Kasihan, Sewon dan Banguntapan 

memiliki risiko bencana sedang dan 

tingkat perkembangan wilayah tinggi; c) 

Kecamatan Imogiri memiliki risiko 

bencana sedang dan tingkat perkem-

bangan wilayah sedang; d) Kecamatan 

Pundong, Pandak dan Bambanglipuro 

memiliki risiko bencana sedang dan 

tingkat perkembangan wilayah yang 

rendah; e) Kecamatan Bantul memiliki 

risiko bencana rendah dan tingkat 

perkembangan wilayah t inggi;  f )  

Kecamatan Sedayu, Piyungan dan 

Pajangan memiliki risiko bencana rendah 

dan tingkat perkembangan wilayah 

sedang; g) Kecamatan Jetis, Dlingo, Pleret, 

Sanden dan Srandakan merupakan 

daerah dengan risiko bencana rendah dan 

tingkat perkembangan wilayah rendah. 

Kombinasi hasil perhitungan risiko 

bencana dan perkembangan wilayah 

disajikan pada tabel 10.

Berdasarkan hasil penilaian potensi 

risiko bencana dan tingkat perkembangan 

wilayah, maka perencanaan pengem-

bangan wilayah jika mengacu pada risiko 

bencana akan mempriotitaskan pada 

wilayah-wilayah yang berisiko tinggi dan 

tingkat perkembangan wilayah yang 

rendah, dengan urutan prioritas berikut :

1. Kretek

2. Pudong, Pandak dan Bambanglipuro

3. Jetis, Dlingo, Pleret, Sanden dan 

Srandakan

Namun jika ditinjau dari nilai ekonomi 

dan investasi, serta untuk membangun 

nilai jual wilayah Kabupaten Bantul, maka 

secara berurutan prioritas  pengem-

bangan kawasan adalah :

1.Bantul

2.Banguntapan, Kasihan dan Sewon
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Tabel 10. Tabel Silang Perkembangan Wilayah dan Risiko Bencana Kecamatan

RISIKO PW

TINGGI SEDANG RENDAH

T   Kretek

S Kasihan, Sewon
Banguntapan

Imogiri Pundong, Pandak 
Bambanglipuro

R Bantul Sedayu
Piyungan
Pajangan

Jetis, Dlingo, Pleret, Sanden
Srandakan

Keterangan

Kritis

Prioritas Pengembangan

Perlu Perhatian Khusus

         Sumber: Hasil Olah Data, 2013



Jika dianalisis secara spasial, 9 

kecamatan yang menjadi prioritas 

perencanaan perkembangan wilayah 

berbasis kebencanaan dan memiliki pola 

yang mengelompok di wilayah selatan/ 

pesisir pantai dan di wilayah timur/ area 

sesar Sungai Opak.  Selain itu, Kecamatan 

Kretek menjadi  prioritas utama dalam 

perencanaan pengembangan wilayah 

berbasis mitigasi bencana karena 

lokasinya terletak di area potensi bencana 

yang tinggi dan wilayahnya memiliki 

tingkat risiko bencana tinggi dan memiliki 

tingkat perkemabangan wilayah rendah. 

Sedangkan 2 kecamatan lainnya yang 

terletak tepat di pesisir pantai (Kecamatan 

Srandakan dan Sanden) secara analisis 

spasial sama-sama memiliki potensi tinggi 

terhadap ancaman tsunami tetapi 

perkembangan wilayahnya rendah, 

sehingga menjadi prioritas ketiga dalam 

perencanaan pengembangan wilayah 

karena secara umum tingkat risiko 

bencana rendah dan masih ada wilayah 

lain yang memiliki perkembangan wilayah 

rendah dan tingkat risiko bencananya 

sedang, seperti Pudong, Pandak dan 

Bambanglipuro. 

Salah satu langkah untuk melancarkan 

rencana perkembangan wilayah ini perlu 

adanya dukungan dalam hal aksesibilitas 

untuk mempermudah masyarakat pada 

umumnya dan pemerintah pada 

khususnya dalam mencapai kebutuhan 

dasar baik layanan sosek dan transportasi.
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Gb1. Peta Rencana Pengembangan Wilayah di Kabupaten Bantul
Sumber: Hasil Olah Data, 2013
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E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Perencanaan pengembangan wilayah 

jika mengacu pada risiko bencana akan 

mempriotitaskan pada wilayah-wilayah 

yang berisiko tinggi dan tingkat perkem-

bangan wilayah yang rendah, dengan 

urutan prioritas berikut : 1) Kretek, 2) 

Pudong, Pandak dan Bambanglipuro, 3) 

Jetis, Dlingo, Pleret, Sanden dan 

Srandakan. Sedangkan jika ditinjau dari 

nilai ekonomi dan investasi, serta untuk 

membangun nilai jual wilayah Kabupaten 

Bantul, maka secara berurutan prioritas  

pengembangan kawasan adalah : 1) 

Bantul dan 2) Banguntapan, Kasihan dan 

Sewon.

Pengembangan wilayah dengan 

mengedepankan aspek kebencanaan 

hendaknya selalu mempertimbangkan 

risiko dan potensi bencana sebagai 

prioritas utama dalam penentuan 

prioritas pengembangan wilayah, baik 

untuk pencegahan dan penanganan 

bencana, maupun dalam penentuan 

wilayah strategis, sehingga perencanaan 

pembangunan yang dibuat tidak menjadi 

timpang. Wilayah-wilayah dengan 

keterbatasan sumberdaya dan rendahnya 

kemampuan untuk berkembang dapat 

diintervensi melalui kebijakan-kebijakan 

untuk dikembangkan secara sempurna, 

bahkan intervensi tersebut memung-

kinkan kapasitas daerah yang semula 

kurang menjadi jauh lebih baik. Untuk 

melakukan tindakan pengurangan risiko 

bencana (PRB) ditujukan untuk me-

ngurangi dampak buruk yang ditimbulkan 

oleh bencana kita memandangnya tidak 

hanya sebatas pada aspek tanggap 

darurat saja, tetapi secara keseluruhan 

didalam manajemen risiko (pra-bencana 

hingga pasca bencana). Disamping itu, kita 

juga  pertimbangkan berbagai aspek yang 

berorientasi terhadap keberlanjutan dan 

pertisipasi dari semua pihak terkait, baik 

pemerintah, masyarakat, dan swasta.

SARAN: 

Secara umum, pemerintah beserta 

masyarakat dan swasta berkewajiban 

untuk melakukan kegiatan yang berorien-

tasi terhadap PRB, seperti:

- Mengenali  risiko bencana yang ada di 

wilayahnya, dengan mengenali dan 

memahami bahaya (utama dan atau 

ikutan)

- Menciptakan pembangunan tertib 

ruang yang berwawasan lingkungan 

dan melakukan upaya protektif dan 

represif terhadap sarana prasarana 

untuk meningkatkan pemahaman dan 

peran serta masyarakat.  

- Mengembangan kawasan yang tingkat 

perkembangannya rendah dan 

meningkatkan pengembangan social 

ekonomi di wilayah yang sensitive 

gender.

- Meningkatkan koordinasi kapasitas 

kelembagaan yang berbasis mitigasi 

bencana.

- Mengenali kelompok rentan yang ada 

di wilayahnya, sebagai salah satu 

langkah untuk antisipasi dalam 

melakukan manajemen risiko.

- Pengembangan budaya yang sadar 

bencana dengan mengenali kemam-

puan masyarakat (communities 
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capacity) dalam hal kebencanaan, 

yang dapat kita kenali dengan 

melakukan giat melakukan sosialisasi 

maupun simulasi/dri l l .  Hal  ini  

d i lakukan  untuk  melat ih  dan  

memberikan pemahaman kepada 

masyarakat terhadap kesadaran 

(awareness), pelestarian kearifan 

local, dan pemberdayaan masyarakat 

untuk melakukan upaya pencegahan 

( m i t i g a t i o n ) ,  k e s i a p s i a g a a n  

(preparedness), tanggap darurat 

(emergency), hingga pada tahap 

pemulihan (relief).
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