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Abstract.The teens disaster mitigation training is done in two steps. It uses some approaches; 

there are giving material related to the disaster, discussion, watching environmental movie, 

writing stories and doing practices.The aims of this disaster mitigation training are to train and 

introduce the students of SMPN 3 Satu Atap in Rahtawu to the disaster threat around them 

early. Secondly, train the students to understand the landslide causes and signs.At the end, the 

students of SMP N 3 Satu Atap Rahtawu recognize the disaster threat around them. 

Afterwards, the students have skill in understanding the landslide causes and signs. There will 

establish a students’ forum that care to the disaster in SMP N 3 Satu Atap Rahtawu village, 

Gebog, Kudus. 

 

Keywords: disaster education based on local wisdom,care disaster teens, Rahtawu village 

 

Abstrak.Pelatihan mitigasi bencana remaja ini kami lakukan dalam 2 (dua) tahap dan 

menggunakan beberapa pendekatan yaitu pemberian materi yang berkaitan dengan 

kebencanaan, diskusi, memutar film bertema lingkungan, menulis cerita dan praktek lapangan. 

Pelatihan ini bertujuan, pertama, melatih dan mengenalkan sejak remaja, siswa-siswi SMP N 3 

Satu Atap, Desa Rahtawu pada ancaman bencana yang ada di sekitar tempat tinggalnya. 

Kedua, melatih siswa-siswi SMP N 3 Satu Atap Desa Rahtawu agar mengetahui penyebab dan 

tanda-tanda tanah longsor. Simpulannya kegiatan pelatihan mitigasi bencana ini adalah 

pertama,siswa-sisiwi yang bersekolah di SMP N 3 Satu Atap Desa Rahtawu bisa mengenal 

ancaman bencana yang ada di sekitar tempat tinggalnya.Kedua, adanya keahlian yang didapat 

siswa-siswi SMP N 3 Satu Atap Desa Rahtawu dalam mengetahui penyebab dan tanda-tanda 

tanah longsor serta terbentuknya forum siswa peduli bencana SMP N 3 Satu Atap Desa 

Rahtawu gebog kudus. 

 

Kata kunci: pendidikan bencana berbasis lokal, remaja peduli bencana, desa Rahtawu 

 

Latar Belakang Masalah 

Kudus, Jepara dan Pati dalam 

lingkup administrasi berada di kawasan 

Pegunungan Muria dalam tiga minggu di 

pertengahan Januari sampai awal Februari 

2014 mengalami bencana banjir, angin lisus 

dan longsor yang sangat memilukan dan 

memprihatinkan semua pihak. Longsor di 

Kudus dimulai dari wilayah desa pinggir 

hutan Muria, di Desa Soco, Ternadi, Colo, 

Menawan dan Rahtawu. Kondisi longsor di 

Dukuh Kambangan, Desa Menawan telah 

membawa 12 korban,  kondisi longsor di 

Desa Rahtawu telah memotong jalan utama 

dan jembatan ke Dukuh Semliro dan 

membuat 1 mushola rubuh, 15 rumah rusak 

parah dan 1 orang meninggal di Dukuh 

Wetankali, Rahtawu. 

Banjir di bagian bawah Kudus 

mengenangi Desa Setrokalangan, Mejobo, 

Undaan dan Jekulo. Bahkan di Kecamatan 

Jati  genangan air mencapai satu  meter 

dengan  jarak sekitar satu  kilometer di 

sepanjang jalan menuju terminal Kudus 

sampai jembatan tanggulangin. Hal ini 

sempat membuat Kudus ‘terisolir’ dan 

membuat perekonomian pantura Jawa 

Tengah bagian timur lumpuh sejenak.  

Bupati Kudus, Musthofa mengatakan 

bahwa kerugian banjir  dan tanah longsor di 

mailto:Miratussaadah10@gmail.com
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Kabupaten Kudus diperkirakan mencapai 

500 miliar. Kerugian tersebut meliputi 

sejumlah sarana dan prasarana umum serta 

pemukiman penduduk. Adapun riciannya 

adalah bidang sarana prasarana jalan, 

jembatan dan irigasi mencapai 200 miliar, 

bidang infrastruktur perdesaan 125 miliar, 

pertanian 100 miliar, perumahan atau  

pemukiman 60 miliar, sarana dan prasarana 

pendidikan 10 miliar dan sarana dan 

prasarana di bidang kesehatan  ditaksir 

mencapai 5 miliar. Dampak sangat terasa 

pada bidang perekonomian, proses belajar 

mengajar dan menelan korban meninggal 

16 jiwa serta 14.442 jiwa lebih pengungsi 

di   53 titik lokasi pengungsian di delapan 

kecamatan (Suara Merdeka, 30 Januari 

2014) 

Kerugian fisik dari gagal panen, 

kerusakan infrastruktur dan harta pribadi. 

Belum lagi kerugian nonfisik yang tak 

terhitung. Kondisi psikologis pasca bencana 

dari korban sendiri belum diperhitungkan. 

Pasca bencana, pihak pemerintah, 

pemerhati lingkungan dan masyarakat 

korban tekesan saling menyalahkan. 

Salah satu penyebab banyaknya 

korban harta dan  psikis adalah 

kekurangsiapan masyarakat dalam 

mengantisipasi bencana. Risiko bencana 

sebagai dampak buruk salah kelola dan 

salah urus tersebut menyebabkan kelompok 

masyarakat selalu menjadi korban ketika 

diperhadapkan pada frekuensi bencana 

yang terus meningkat pada beberapa tahun 

terakhir ini. Coping masyarakat dalam  

pengurangan risiko bencana pun  belum 

menjadi jawaban  pasti dalam pengurangan 

risiko bencana pada hulu, tengah maupun 

hilir di kawasan Hutan Muria. Mengenali 

ancaman kerentanan dan kemampuan 

menghadapi bencana pun menjadi berbeda-

beda. Belum ada intervensi yang bisa 

dikatakan ‘baik’ dalam memperkuat 

masyarakat menghadapi risiko bencana jika 

prasyarat utama tidak dipersiapkan dengan 

baik (Widjanarko dan Nugroho, 2010). 

Dalam  kajian psikologi  lingkungan,  

diprediksi asumsi adanya tahapan 

perubahan perilaku yang bisa terjadi, 

manakala individu manusia dewasa 

mengalami sendiri keadaan tanpa air bersih, 

menghirup udara busuk, kehilangan hawa 

sejuk di lingkungan tempat tinggalnya  atau 

secara  traumatis yaitu menjadi salah satu 

korban yang diakibatkan bencana 

lingkungan  maka individu tersebut 

akhirnya akan dapat berpikir bahwa 

sesungguhnya bencana-bencana alam yang 

berasal dari aktivitas manusia  diakibatkan  

perilakunya  dirinya yang kontra ekologis  

atau berasal dari manusia dewasa lainnya 

yang tidak memiliki kepedulian dalam 

pelestarian lingkungan sehingga 

menjadikan dirinya menjadi:  masyarakat  

korban (Widjanarko, 2012). 

  

Tujuan 

 

Melatih dan mengenalkan sejak remaja 

pada SMP N 3 Satu Atap mengetahui 

penyebab dan  tanda-tanda tanah longsor 

sehingga mengurangi tekanan psikologis 

 

Manfaat 

 

Diharapkan siswa-siswi SMP N 3 Satu Atap 

Desa Rahtawu bisa mengenal ancaman 

bencana dan mempunyai  keahlian  dalam 

mengetahui penyebab dan  tanda-tanda 

tanah longsor. Sehingga dapat mengurangi 

tekanan psikologis pada siswa-siswi SMP N 

3 Satu Atap Desa Rahtawu yang tinggal di 

daerah rawan bencana 

 

Kajian Teori 

 

Bencana dalam Undang Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana, memiliki 

pengertian “peristiwa atau serangkaian 

peristiwa  yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan 

korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis”. 
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Definisi bencana seperti dipaparkan 

diatas mengandung tiga (3) aspek dasar, 

yaitu: 

1. Terjadinya peristiwa atau 

gangguan yang mengancam 

dan merusak (hazard). 

2. Peristiwa atau gangguan 

tersebut mengancam 

kehidupan, penghidupan, dan 

fungsi dari masyarakat. 

3. Ancaman  tersebut  

mengakibatkan  korban  dan  

melampaui  kemampuan 

masyarakat untuk mengatasi 

dengan sumber daya yang ada. 

Pendidikan mitigasi bencana menurut 

UU No 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana merupakan 

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik 

maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana.  

Hal tersebut secara eksplisit tertuang 

dalam pengarusutamaan pengurangan 

resiko bencana ke dalam sistem pendidikan 

dalam rencana aksi nasional yang termuat 

dalam surat edaran Mendiknas No 

70a/MPN/SE/2010 yang mempunyai visi 

mewujudkan budaya aman dan siaga 

terhadap bencana melalui sistem 

desentralisasi pendidikan yang mampu 

mendukung pengurangan risiko bencana 

melalui upaya pengurangan kerentanan dan 

peningkatan kapasitas di sektor pendidikan. 

Meskipun demikian Saat ini sudah 

dilakukan berbagai upaya untuk 

mengintegrasikan upaya pengurangan 

resiko bencana ke dalam sistem pendidikan, 

namun ditemukan berbagai kendala, antara 

lain:  

1. Kebanyakan guru tidak memiliki 

cukup pengetahuan dan 

pemahaman tentang manajemen 

bencana PRB  

2. Kurangnya pesaranman, silabus, 

dan materi pengajaran pada 

integrasi PRB ke dalam 

kurikulum sekolah yang dapat 
diakses oleh guru  

3. Siswa kewalahan terhadap 

berbagai isyu yang dibangun di 

sekolah (gender, korupsi, hak 

asasi manusia, PRB dan 

sebagainya) yang diintegrasikan 

ke kurikulum sekolah  

4. Kondisi fisik sekolah, sarana dan 

prasarana umumnya tidak 

memenuhi persyaratan 

lingkungan dan tidak memenuhi 

persyaratan lingkungan dan tidak 

tahan gempa.  

5. Belum ada peraturan dan /atau 

kebijakan dan pesaranman tentang 

integrasi pengurangan resiko 

bencana ke dalam kurikulum 

sekolah.  

6. Minimal sumber daya (sumber daya 

manusia, infrastruktur dan alokasi 

anggaran) yang tersedia untuk pendidikan 

pengurangan resiko bencana. (Sardjunani 

dan Suprayoga, 2010) 

    

Metode 

Dalam melaksanakan kegiatan PKM-

M yang berjudul “Pelatihan Mitigasi 

Bencana Bagi Remaja Di Desa Rahtawu”, 

kami melakukan kegiatan  ini selama dua 

tahap dan menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu pemberian materi yang 

berkaitan dengan bencana, jenis sampah, 

diskusi, memutar film bertema lingkungan, 

menulis cerita dan praktek lapangan.  

Kegiatan pertama ini yang di mulai pada 

tanggal  28 februari 2015 kegiatan yang di 

ikuti oleh 25 peserta ini di mulai pada pukul 

08.00-11.00 di SMP N 3 satu atap kegiatan 

pertama kami memberikan pengenalan 

tentang bencana dan beberapa macam 

bencana dengan cara pemutaran film yang 

berjudul “turtle word”. Setelah itu siswa 

juga di beri pemahaman tentang pentingnya 

membuang sampah pada tempatnya. 

Dimateri ke-2 ( dua) Siswa di kenalkan 

tentang jenis-jenis sampah, sampah yang 

berbahaya, cara mengelola ulang sampah 

menjadi bahan yang dapat di gunakan 

kembali, selain materi yang ada dalam kelas 

di materi kedua juga di adakan praktikum 
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tentang terjadinya longsor, pada saat di luar 

ruangan anak-anak diberi tahu bagaimana 

terjadinya longsor  dengan peralatan 

sederhana  yang di praktekan di Sungai 

Gelis samping sekolah. 

Praktek tersebut di ilustrasikan 

bagaimana tanah itu longsor di satu bak  

yang sudah dipotong pinggirnya dikasih 

spons, tanah dan di berikan rumput yang di 

ibaratkan sebuah hutan yang masih lebat 

dan yang satu bak lagi beri rumput yang 

tidak lebat, itu di ibaratkan sebagai sebuah 

hutan yang sudah gundul,  setelah itu bak di 

siram dan yang ibaratkan hujan lebat, dan 

itu tergambar di bak yang mempunyai 

rumput yang sedikit banyak tanah yang 

turun yang menggambarkan sebagai tanah 

terjadi longsor.  

Kegiatan kedua kami lakukan pada 

tanggal 14 maret 2015 yang diikuti 25 

peserta di mulai pukul 09.00-11.00 di SMP 

N 3 satuatap. pertemuan itu diisi dengan 

diskusi dengan siswa, menceritakan kondisi 

saat terjadi bencana dan berakhir pada 

Pembentukan forum Siswa Peduli Bencana. 

dengan media diskusi dan membentuk 

forum siswa peduli bencana. Pada tahap ini 

para siswa bebas menuliskan cerita, dimana 

dalam cerita tersebut berisikan perasaan 

siswa tentang keadaan tepat terjadi bencana 

tanah longsor dan pasca tanah longso 

 

Hasil 

 

Hasil : Mitigasi Bencana Pada Remaja di 

SMP N 3 Satu Atap Rahtawu Kudus 

 Berbagai mitigasi bencana yang 

telah diberikan pada siswa-siswi SMPN 3 

Satu Atap dimulai pada tanggal 28 

Februari- 14 maret 2015 dengan diikuti 

peserta sebanyak 25 dari lintas kelas dan 

Organisasi Siswa (OSIS). Pelatihan 

mitigasi bencana remaja ini kami lakukan 

dalam 2 (dua) tahap dan menggunakan 

beberapa pendekatan yaitu pemberian 

materi yang berkaitan dengan kebencanaan, 

diskusi, memutar film bertema lingkungan, 

menulis cerita dan praktek lapangan. 

Pertemuan pertama tanggal 28 Februari 

2015 ini lami lakukan dalam dua sesi. Sesi 

pertama yaitu pengenalan berbagai bencana 

para siswa-siswi diberikan materi antara 

lain : proses terjadinya hujan, bencana 

alam, bencana karena manusia dan bencana 

kombinasi karena alam dan karena ulah 

manusia, Siswa terlihat antusias dalam 

mengikuti acara. Selain materi dan praktek, 

mengajak siswa bermain sambil 

belajar.Manfaat kegiatan pelatihan respon 

psikososial bencana ini siswa-sisiwi yang 

bersekolah pada SMP N 3 Satu Atap Desa 

Rahtawu bisa mengenal ancaman bencana 

yang ada di sekitar tempat 

tinggalnya.Selain itu adanya keahlian yang 

didapat siswa-siswi SMP N 3 Satu Atap 

Desa Rahtawu dalam mengetahui penyebab 

dan tanda-tanda tanah longsor. 

 Sesi kedua pemberian materi sampah, 

Siswa di kenalkan tentang jenis-jenis 

sampah, sampah yang berbahaya, cara 

mengelola ulang sampah menjadi bahan 

yang dapat di gunakan kembali, selain 

materi yang ada dalam kelas di materi 

kedua juga diadakan simulasi tentang 

terjadinya longsor, pada saat di luar 

ruangan anak-anak beri tahu bagaimana 

terjadinya longsor  dengan peralatan 

sederhana  yang di praktekan di Sungai 

Gelis samping sekolah. 

Simulasi tersebut di ilustrasikan 

bagaimana tanah itu longsor di satu bak  

yang sudah dipotong pinggirnya dikasih 

spons, tanah dan di berikan rumput yang di 

ibaratkan sebuah hutan yang masih lebat 

dan yang satu bak lagi beri rumput yang 

tidak lebat, itu di ibaratkan sebagai sebuah 

hutan yang sudah gundul,  setelah itu bak di 

siram dan yang ibaratkan hujan lebat, dan 

itu tergambar di bak yang mempunyai 

rumput yang sedikit banyak tanah yang 

turun yang menggambarkan sebagaitanah 

terjadi longsor. Dengan mensimulasikan 

secara langsung siswa dapat memahami 

bagaimana daerah yang berpotensi 

longsong dan daerah aman longsor. 

Pada pertemuan ini aktivitas dan 

berbagai kegiatan masuk dalam media pers 

nasional maupun local di antaranya Suara 

Merdeka, jateng Exspres,tribun,dan 

Kompas kampus. 
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Lain halnya dengan tahap kedua 

pelatihan Mitigasi bencana kedua 

dilaksanakan pada 14 Maret 2015, 

pertemuan itu diisi dengan diskusi dengan 

siswa, menceritakan kondisi saat terjadi 

bencana dan berakhir pada Pembentukan 

forum Siswa Peduli Bencana.dengan media 

diskusi dan membentuk forum siswa peduli 

bencana. Pada tahap ini para siswa bebas 

menuliskan cerita, dimana dalam cerita 

tersebut berisikan perasaan siswa tentang 

keadaan tepat terjadi bencana tanah longsor 

dan pasca tanah longsor salah satunya yaitu 

Doni Riyanto “pada tahun 2014 terjadi 

bencana alam yang sangat dahsyat para 

warga pada berlarian kesana-kemari untuk 

menyelamatkan barangnya dan para warga 

lebingungan untuk mengungsi karena 

banyak tempat tinggalnya terkena longsor 

dan para warga pun pada menangis dan 

hujanpun tidak surut hujsn 1 minggu ful 

hujan lebat dan warga mau pergi ke kota 

jalannya putus dan para warga kebingungan 

untuk membeli sembako selama 15 hari 

para warga berupaya memperbaiki jalan 

yang putus karena jalan satu-satunya putus 

dan listrikpun padam selama 1 bulan lebih 

para wargapun diyam menunggu bantuan 

dari kota dan para murid-murid SMP tidak 

bisa berangkat sekolah karena di tempati 

para warga rahtawu wetan kali untuk 

mengungsi” Dari berbagai kegiatan yang 

diberikan dalam mitigasi bencana dan 

terbentuknya forum siswa peduli bencana, 

para siswa-siswi SMP N 3 Satu Atap 

sekaligus bagian dari masyarakt Desa 

Rahtawu dapat mengurai resiko bencana di 

daerah rawan bencana, selain itu siswa bisa 

tau dan siap dalam menghadapi bencana 

secara psikologis dan secara mental. 

 

PEMBAHASAN 

 Dari berbagai uraian kegiatan 

pengabdian masyarakat dalam Mitigasi 

Bencana remaja berbasis kearifan lokal di 

SMP N 3 Satu Atap  Rahtawu Kecamatan 

Gebog Kabupaten Kudus ini bertujuan unuk 

Melatih dan mengenalkan sejak remaja 

pada SMP N 3 Satu Atap mengetahui 

penyebab dan  tanda-tanda tanah longsor 

sehingga mengurangi tekanan psikologis.  

Bencana dalam Undang Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana, memiliki 

pengertian “peristiwa atau serangkaian 

peristiwa  yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau non alam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan 

korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis”. 

Definisi bencana seperti dipaparkan 

diatas mengandung tiga (3) aspek dasar, 

yaitu: 

1. Terjadinya peristiwa atau gangguan 

yang mengancam dan merusak 

(hazard). 

2. Peristiwa atau gangguan tersebut 

mengancam kehidupan, 

penghidupan, dan fungsi dari 

masyarakat. 

3. Ancaman  tersebut  mengakibatkan  

korban  dan  melampaui  

kemampuan masyarakat untuk 

mengatasi dengan sumber daya 

yang ada. 

Pendidikan mitigasi bencana menurut 

UU No 24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana merupakan 

serangkaian upaya untuk mengurangi risiko 

bencana, baik melalui pembangunan fisik 

maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana.  

 Mengingat Berbagai dokumen dan 

penelitian telah menyebutkan bahwa 

pegunungan Muria di Kabupaten Kudus 

menurut peta kerawanan bencana Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

merupakan kawasan dengan tingkat 

kerawanan bencana tinggi, untuk kawasan 

yang masuk kabupaten Pati dikategorikan 

dalam tingkat kerawanan sedang. Rawan 

Bencana adalah kondisi atau karakteristik 

geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, 

geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, 

dan teknologi pada satu wilayah untuk 

jangka waktu tertentu yang mengurangi 
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kemampuan mencegah, merendam, 

mencapai kesiapan, dan mengurangi 

kemampuan untuk menanggapi dampak 

buruk bahaya tertentu  (Widjanarko dan 

Nugroho, 2010). 

 

Dengan adanya suatu dokumentasi dan 

penelitian yang menyatakan bahwa 

pegunungan muria sering mengalami 

bencana, itu membuat kami tergugah untuk 

membuat suatu kegiatan PKM-M (program 

kreatifitas mahasiswa, pengapdian) yang 

bertemakan mitigasi bencana pada remaja 

di desa rahtawu. Kegiatan yang prnah 

dilakukan oleh MRC.ina (Muria Research 

Center) untuk anak-anak SD 5 rahtawu ini. 

Kami tindak lanjuti karena kenapa tidak 

pada remaja sekalian, sehingga tercetuslah 

mitigasi bencana pada remaja di desa 

rahtawu. Yang kami latih kan untuk teman -

teman SMP N 3 Satu Atap Rahtawu yang 

bertujuan untuk mengetahui penyebab dan  

tanda-tanda tanah longsor sehingga 

mengurangi tekanan psikologis dan melatih 

pada siswa untuk mempersiapkan 

(pembekalan) apabila akan terjadi suatu 

bencana lagi di suatu saat. 

 

Saran  

1. Kesadaran untuk masyarakat supaya 

menjaga lingkungan dengan baik dan 

tidak tergantung pada  oranng lain yang 

memberi bantuan, sehingga masyarakat 

bisa mandiri untuk meminimalisir 

dampak psikologi 

2. Perlu adanya pendidikan bencana  untuk 

lanjutan kegiatan ini. 
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