
BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Kondisi Geografis Dukuh Sidem 

Secara geografis Tulungagung terletak pada 111˚43 - 112˚07 Bujur Timur 

dan 7˚51 - 8˚18 Lintang Selatan. Adapun batas-batas Kabupaten Tulungagung 

adalah sebagai berikut, Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, 

Nganjuk, dan Blitar, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Blitar, Sebelah 

Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia/Indonesia, dan Sebelah Barat 

berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo. Dukuh Sidem sendiri 

terletak pada kawasan pesisir pantai Sidem yang berada pada bagian selatan 

Kabupaten Tulungagung. Dimana Dukuh Sidem memikili luas wilayah sebesar 

kurang lebih 7 hektar yang berbatasan dengan: 

- Sebelah Utara  : Desa Besole  

- Sebelah Barat  : Perhutani  

- Sebelah Timur  : Dusun Popoh  

- Sebelah Selatan           : Samudera Hindia/Indonesia dibagian selatan 

Letak wilayah Dukuh Sidem yang berbatasan langsung dengan Samudera 

Hindia/Indonesia banyak memberikan keuntungan bagi masyarakatnya. Secara 

geografis mayoritas masyarakatnya menggantungkan perekonomian dari hasil laut, 

begitu juga dengan jumlah wisatawan yang datang ke Pantai Sidem. Selain 

memberikan keuntungan bagi masyarakat Dukuh Sidem, letak wilayah yang 

berbatasan langsung dengan Samudera Hindia/Indonesia menjadi ancaman bagi 

masyarakat. 

 



 

 

Menurut Kepala Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) 

Kabupaten Tulungagung terdapat sebelas pantai di Tulungagung yang dinyatakan 

berpotensi Tsunami. Dari  ke-sebelas pantai tersebut, Pantai Sidem menjadi salah 

satu pantai yang dinyatakan berpotensi Tsunami. Kepala Kantor BPBD juga 

mengatakan bahwa sudah seharusnya daerah-daerah pesisir yang berhadapan 

langsung dengan Samudera Hindia/Indonesia diberikan pemahaman dan 

pengetahuan terkait kebencanaan. Hal tersebut dikarenakan, kawasan pesisir dari 

pulau-pulau yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia/Indonesia secara 

garis besar sangat berpotensi Tsunami.    

Dengan keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa daerah Dukuh Sidem 

sangat tepat untuk dijadikan lokasi pelaksanaan kegiatan simulasi tanggap bencana 

Tsunami.  Ketika kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami diberikan kepada 

masyarakat Dukuh Sidem, maka masyarakat Dukuh Sidem akan mendapat 

pengetahuan dan pemahaman terkait tindakan tanggap bencana Tsunami. Seperti, 

pengetahuan tentang kondisi daerah tempat tinggal mereka agar selalu waspada, 

pengetahuan tentang penyebab terjadinya bencana Tsunami, pengetahuan tentang 

tanda-tanda terjadinya bencana Tsunami, pengetahuan tentang tindakan apa saja 

yang harus dilakukan ketika bencana terjadi, dsb. Sehingga, ketika bencana benar-

benar terjadi masyarakat siap dalam melakukan tindakan tanggap bencana.  

4.2  Organisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. 

Tulungagung 

 Struktur organisasi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. 

Tulungagung terdiri dari Kepala Pelaksana, Sektetaris Pelaksana, Kabid. 



Pencegahan yang terdiri dari Kasi. Pencegahan dan Kasi. Kesiapsiagaan, Kabid. 

Kedaruratan dan Logistik yang terdiri dari Kasi. Kedaruratan dan Kasi. Logistik, 

kemudian yang terakhir Kabid. Rehabilitasi yang terdiri dari Kasi. Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi. Berikut bagan struktur organisasi kantor BPBD (Badan 

Penanggulangn Bencana Daerah) Kab. Tulungagung. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. Tulungagung 

terbilang mulai beroperasi pada tahun 2011 dengan jumlah kurang lebih 26 

pegawai. Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. 

Tulungagung sendiri memiliki visi dan misi sebagai berikut:  

Visi : Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. 

Misi :  

1) Melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko 

bencana.  

2) Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor BPBD Kab. Tulungagung 



3) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi, dan menyeluruh.  

Sebagai lembaga pemerintah yang bergerak dalam bidang kebencanaan, 

Kantor BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kab. Tulungagung telah 

terhitung beberapa kali melaksanakan kegiatan sosialisasi dan simulasi tanggap 

bencana Tsunami di Dukuh Sidem. Biasanya dalam pelaksanaan kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami dibutuhkan waktu kurang lebih satu minggu mulai dari 

sosialisasi dan pelaksaan kegiatan simulasi. Dalam pelaksanaan kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami, pihak BPBD juga mengikutsertakan pihak relawan, TNI, 

PMI, serta masyarakat Dukuh Sidem untuk berpartisipasi.  

Dengan menggunakan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan seperti 

UU 24/2007 tentang penanggualangan bencana, Perka BNPB No.2 /2012 tentang 

Kajian Risiko Bencana, dan Perka BNPB No3 / 2012 tentang Penilaian Kapasitas 

Daerah, Kantor BPBD melaksanakan kegiatan simulasi pada wilayah rawan 

bencana Tsunami dengan tujuan sebagai berikut; (1) Meningkatkan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam antisipasi ancaman bencana Tsunami, (2) Memberikan panduan 

dalam pelaksanaan evakuasi mandiri pada mayarakat yang tinggal di wilayah rawan 

bencana. Berikut merupakan beberapa materi simulai tanggap bencana Tsunami 

yang diberikan kepada masyarakat Dukuh Sidem: 

1. Menjauhi pantai 

2. Menjauhi muara sungai / saluran drainase besar 

3. Menghindari melintasi sungai atau jembatan dekat pantai 

4. Menggunakan sistem evakuasi cluster agar tidak terjadi benturan saat 

terjadi evakuasi 



5. Tempat evakuasi sementara di berikade dengan dengan jalur hijau 

6. Adanya rambu petunjuk jalur evakuasi 

7. Jalur evakuasi tidak menentang dengan arah kendaraan sehari-hari 

Dengan adanya kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami, pihak 

pemerintah berharap masyarakat dapat memiliki kemampuan dan pegetahuan 

terkait kebencanaan. Sehingga ketika bencana benar-benar terjadi masyarakat dapat 

mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan. Dalam kegiatan simulasi 

tanggap bencana Tsunami, materi disampaikan dengan berbagai cara. Mulai dari 

kegiatan sosialisasi, dimana masyarakat dikumpulkan dibalai pertemuan. Selain itu, 

dengan memberikan buku panduan tanggap bencana Tsunami yang dikemas seperti 

buku cerita, serta menggunakan media lagu-lagu yang diubah liriknya menjadi lagu 

yang isi liriknya diubah materi simulasi tanggap bencana Tsunami. Selain untuk 

mempermudah masyarakat untuk mengingat materi simulasi, hal tersebut juga 

bertujuan agar masyarakat tertarik untuk mengikuti kegiatan simuasi tanggap 

bencana Tsunami.  

Kemudian, pada tahap terakhir materi diberikan dengan cara melakukan 

simulasi tanggap bencana. Pelaksanaan kegiatan simulasi ini diikuti oleh seluruh 

warga. Dimana seluruh warga dikoordinasikan bahwa seolah-olah sedang terjadi 

bencana Tsunami. Berikut merupakam contoh gambar kegiatan simulasi yang 

dilakukan oleh pihak BPBD dengan koordinator masyarakat Dukuh Sidem: 



 
Gambar 2. Pelatihan simulasi sedang terjadi gempa 

Pada gambar diatas terlihat contoh tindakan yang harus dilakukan masyarakat 

ketika terjadi gempa dengan kekuatan besar. Ketika gempa terjadi masyarakat 

diarahkan untuk berlari menuju lapangan terbuka yang letaknya berada ditengah 

Dukuh Sidem. Setelah masyarakat berkumpul di lapangan untuk menyelamatkan 

diri dan keluarga, masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada dan melihat 

kondisi alam pasca gempa seperti melihat apakah ada tanda-tanda Tsunami. Selain 

itu, pihak BPBD juga mengatakan bahwa ada pemberitahuan kepada masyarakat 

ketika gempa yang terjadi berpotensi Tsunami. Apabila gempa yang terjadi 

berpotensi Tsunami, masyarakat dihimbau untuk menuju jalur evakuasi atau 

menuju ke tempat yang lebih tinggi (zona aman).  

4.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat Dukuh Sidem   

Menurut data dari Kepala Dukuh Sidem, Desa Besole, bahwa terdapat 229 

Kepala Keluarga dengan jumlah masyarakatnya sebesar 723. Kondisi pendidikan 

masyarakat Dukuh Sidem  terbilang cukup menengah, hal tersebut dapat dilihat dari 

rendahnya jenjang pendidikan yang ditempuh masyarakatnya. Rata-rata jenjang 



pendidikan akhir yang ditempuh oleh masyarakat Dukuh Sidem sebatas SD 

(Sekolah Dasar) untuk usia 50-65, kemudian SMP (Sekolah Menengah pertama) 

untuk usia 40-45, dan SMA (Sekolah Menengah Atas) untuk usia 25-40.   

Tidak hanya orang tuanya saja, akan tetapi rata-rata pendidikan yang 

ditempuh oleh anak-anak di Dukuh Sidem pun sama.  Di Dukuh Sidem sendiri 

hanya memiliki fasilitas pendidikan SD dan MI. Sedangkan untuk anak-anak yang 

menempuh pendidikan lanjut seperti SMP dan SMA mereka harus menempuh jarak 

cukup jauh dikarenakan letak tempat tinggal mereka yang berada dipesisir pantai.  

Beberapa warga mengatakan bahwa rata-rata remaja di Dukuh Sidem 

menempuh pendidikan hanya sebatas SMP dan SMA, bahkan tidak sedikit yang 

memilih untuk berhenti sekolah. Hal tersebut dikarenakan, menurut mereka banyak 

remaja di Dukuh Sidem yang mempunyai pola pikir lebih memilih untuk bekerja 

daripada menempuh pendidikan di bangku sekolah. Beberapa juga memiliki pola 

pikir  “untuk apa sekolah ujung-ujungnya hanya jadi nelayan”. Bahkan tidak sedikit 

remaja yang memilih untuk menikah diusia muda. Lingkungan yang mayoritasnya 

memiliki pemikiran seperti itu, menjadikan masyarakat lainnya akhirnya juga ikut 

memiliki pemikiran yang serupa atau sama.  

Selanjutnya, kondisi perekonomian masyarakat Dukuh Sidem pun juga 

terbilang menengah atau sedang. Berikut merupakan tabel pekerjaan yang dimiliki 

masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec.Besuki, Kab. Tulungagung: 

 

 

 



Tabel 1. Jenis Pekerjaan Masyarakat Dukuh Sidem 

Jenis Pekerjaan Jumlah (n) Presentase (%) 

Nelayan 78 53,4 

Petani 11 7,5 

Pedagang 51 34,9 

PNS 6 4,1 

Total 146 100 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 2017   

 Dari tabel pekerjaan masyarakat Dukuh Sidem diatas, mayoritas masyarakat 

yang tinggal disana memiliki pekerjaan sebagai nelayan yaitu dengan jumlah 78 

responden dengan presentase sebesar 53,4%. Tidak salah lagi jika mayoritas 

pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Dukuh Sidem adalah nelayan, 

dikarenakan tempat tinggal mereka yang terletak pada pesisir pantai dimana 

masyarakat menggantungkan penghasilan atau pendapatannya pada hasil laut.  

 Kemudian  urutan yang kedua merupakan pekerjaan sebagai pedagang yang 

berjumlah 51 responden dengan presentase sebesar 34,9%. Sebagian masyarakat 

Dukuh Sidem memilih untuk berprofesi sebagai pedagang. Ada yang menjual 

makanan, souvenir, dan kebutuhan sehari-hari. Pantai Sidem merupakan salah satu 

pantai yang cukup dikenal masyarakat Tulungagung sebagai tempat wisata. 

Sehingga beberapa masyarakat memilih untuk memanfaatkan kondisi tersebut 

dengan berdagang.  

 Selanjutnya pekerjaan sebagai petani merupakan urutan ketiga yaitu 

berjumlah 11 responden dengan presentase sebesar 7,5%. Pada wilayah Dukuh 

Sidem banyak petani yang memilih untuk menanam pohon pisang, dikarenakan 

pohon pisang dapat tumbuh subur disana. Letak ladang pertaniannya sendiri di 

daerah pegunungan yang berada diatas Dukuh Sidem. Kemudian jenis pekerjaan 



yang paling sedikit dimiliki oleh masyarakat Dukuh Sidem yaitu PNS yang 

berjumlah 6 responden dengan presentase sebesar 4,1%.  

4.4 Karakteristik Responden 

4.4.1 Usia 

 Dalam penelitian ini yang digunakan sebagai responden ialah seluruh kepala 

keluarga yang tinggal di Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. 

Tulungagung yaitu yang berjumlah sebanyak 229 KK.  

 

Tabel 2. Karakteristik Responden menurut Usia 

Kategori Usia Responden Jumlah (n) Presentase (%) 

25-38 Tahun  65 44.5 

39-51 Tahun  48 32.9 

52-65 Tahun  33 22.6 

Total  146 100 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 2017 

 Dari data diatas dapat dilihat bahwa rata-rata kepala keluarga yang tinggal di 

Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung berusia 25-38 tahun 

dengan presentase sebesar 44,5%.  Kemudian disusul dengan kepala keluarga yang 

berusia 39-51 dengan presentase 32,9%. Dan yang terakhir adalah responden 

dengan usia 52-65 tahun dengan jumlah presentase paling sedikit yaitu 22,6%. Dari 

rata-rata usia responden yang paling besar memiliki jumlah presentase yaitu 

responden dengan usia 25-38 tahun. Hal tersebut dikarenakan rata-rata atau 

mayoritas masyarakat Dukuh Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung 

lebih memilih menikah pada usia muda. Sehingga rata-rata usia kepala keluarga 

saat ini atau responden yang didapat yaitu paling besar dimiliki oleh kepala 

keluarga yang usianya berkisar antara 25-38 tahun.    



4.4.2 Pendidikan Terakhir 

 Berdasarkan tabel karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir 

dibawah, dapat dilihat bahwa pendidikan akhir paling banyak yang ditempuh 

masyarakat Duku Sidem, Desa Besole, Kec. Besuki, Kab. Tulungagung adalah 

jenjang pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas) yaitu berjumlah 52 responden 

dengan presentase sebesar 35,6%. Selanjutnya, jenjang pendidikan akhir terbesar 

kedua yang ditempuh oleh masyarakat Dukuh Sidem adalah jenjang pendidikan 

akhir SMP (Sekolah Menengah Pertama) yaitu berjumlah 44 responden dengan 

presentase 30,1%. Kemudian, disusul dengan jenjang pendidikan akhir SD 

(Sekolah Dasar) yang berjumlah 41 responden dengan presentase 28,1%, dan 

terakhir Perguruan Tinggi yang berjumalah 9 orang dengan presentase 6,2%. 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Jenjang Pendidikan Jumlah (n) Presentase (%) 

SD  41 28,1 

SMP 44 30,1 

SMA 52 35,6 

Perguruan tinggi 9 6,2 

Total 146 100 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 2017  

 Dari hasil yang terlihat menunjukkan bahwa rata-rata jenjang pendidikan 

akhir yang ditempuh oleh masyarakat Dukuh Sidem paling banyak adalah SMA 

(Sekolah Menengah Atas). Mayoritas kepala keluarga yang berada pada Dusun 

Sidem ialah kepala keluarga yang rata-rata masih berumur 25-38 tahun. Dimana 

rata-rata kepala keluarga yang berusia 25-38 tahun adalah kepala keluarga yang 

memiliki jenjang pendidikan akhir di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas).  

Kemudian, jejang pendidikan akhir yang ditempuh oleh masyarakat Dukuh Sidem 



yaitu jenjang pendidikan SD (Sekolah Dasar), dimana rata-rata kepala keluarga 

yang memiliki jenjang pendidikan rendah (Sekolah Dasar) yaitu kepala keluarga 

yang usianya berkisar antara 50-65 tahun. Sedangkan untuk kepala keluarga yang 

memiliki jenjang pendidikan akhir perguruan tinggi tidak banyak dikarenakan 

mayoritas masyarakat Dukuh Sidem memilih untuk menikah diusia muda atau 

memilih untuk bekerja daripada menempuh pendidikan. Adapun perbedaan yang 

ada pada jumlah persentase diatas tidak memiliki perbedaan yang jauh antara 

jenjang pendidikan yang satu dengan lainnya. Selain itu, kondisi perekonomian 

yang terbilang cukup menengah manjadi faktor masyarakat berpikir kembali jika 

ingin menempuh pendidikan lanjut atau pendidikan yang lebih tinggi, dikarenakan 

pendidikan yang semakin mahal.  

4.4.3 Jenis Kelamin    

Tabel 4. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (n) Presentase (%) 

Perempuan 21 14,4 

Laki-laki 125 85,6 

Total 146 100 

Sumber: Pengolahan Data SPSS 2017 

 Berdasarkan tabel katakteristik responden menurut jenis kelamin di atas, 

presentase terbesar adalah laki-laki, yaitu sebesar 85,6% dengan jumlah 125 

responden. Pada dasarnya penelitian ini memang menggunakan kepala keluarga 

sebagai sampel penelitian.   

 Kepala keluarga merupakan sosok yang biasanya dianggap sebagai 

pelindung dalam suatu keluarga, sehingga sudah semestinya dengan adanya 

kegiatan simulasi ini kepala keluarga lebih aktif atau lebih tinggi partisipasinya 



dalam mengikuti kegiatan simulasi tanggap bencana Tsunami. Kemudian disusul 

dengan perempuan yang hanya berjumlah 21 responden atau presentase sebesar 

14,4%. Dimana responden perempuan ini menggantikan suami atau kepala 

keluarga yang sedang tidak ada dirumah atau sedang bekerja. 


