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Abstract 

The purpose of this study was to determine the continuity of entrepreneurship after the earthquake and tsunami in 2009 in 

West Sumatra. West Sumatra is one of the areas in Indonesia which is prone to earthquake and tsunami. This study used a 

qualitative method by determining the location of the research is based on purposive sampling. Location of the study there 

are five locations: the city of Padang, Kab. South coast, Pariaman, Kab. Padang Pariaman and Kab. Agam. The fifth 

location is an area worst hit by the earthquake and tsunami in 2009. Samples are entrepreneurs who are at the study site 

with a sample of 25 micro small and medium enterprises (SMEs). The results showed that due to the earthquake and tsunami 

in 2009 sustainability of entrepreneurship in areas prone to earthquakes and tsunamis survive and disaster-prone areas 

factor does not affect the existence of entrepreneurship. The determinants of the sustainability of this is because the area is a 

family area, the influence of the business market and also because of lack of knowledge of the earthquake and tsunami. 
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1. PENDAHULUAN 

Gempa dan tsunami adalah bencana yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya dan hal ini membuat 

semua masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di daerah rawan gempa dan tsunami harus mampu 

mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana tersebut jika suatu saat terjadi. Indonesia yang selama ini kita 

kenal selain negara kepulauan dan maritim juga terkenal akan keindahannya dari Sabang sampai Merauke. 

Selain keadaan yang demikian Indonesia  juga negara yang rawan terjadi bencana gempa bumi dan tsunami dan 

hal ini sudah terbukti dengan banyaknya daerah-daerah yang dilanda oleh bencana alam berupa gempa dan 

tsunami seperti Yogyakarta, Aceh dan Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan letak geografis dan geodinamika 

yang dimiliki Indonesia sangat berpotensi menimbulkan aktivitas vulkanik dan kegempaan yang tinggi pada 

daerah-daerah tertentu yang menjadi pusatnya. Selain itu, dipengaruhi juga oleh bentuk relief Indonesia yang 

bervariasi, mulai dari pengunungan hingga pantai yang kesemuanya  rentan  akan  terjadinya  bencana  alam  

seperti gempa bumi dan tsunami. Keadaaan ini tentu perlu membuat masyarakat mempersiapkan diri karena 

bencana alam yang seperti ini tidak mampu diprediksi terjadinya.Pada tanggal   25 Oktober 2009, gempa yang 

berkekuatan 7,2 SR (atau 7,5 SR menurut USGS) mengguncang Propinsi Sumatera Barat 

(Budisantoso,2012).Tergantung pada bagaimana kita melihatnya, kita bisa mengatakan ini telah menjadi darurat 

terbaik yang didanai di dunia - atau respon kemanusiaan yang paling mahal dalam sejarah (IFRC, 2005). 

Sumatera Barat merupakan daerah rawan gempa dan tsunami dan puncaknya terjadi pada tahun 2009 

yang menyebabkan beberapa daerah di Sumatera Barat seperi Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, 

Kabupaten Agam dan Kab. Pesisir Selatan menjadi.Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kerusakan yang terjadi akibat gempa ini tersebar di 13 dari 19 

kabupaten/kota dan  memakan  korban  jiwa  lebih  dari  1.100  orang.  Data historis yang mencatat kegiatan 

seismik selama 200 tahun kebelakang memperlihatkan bahwa Sumatera Barat sangat rawan terhadap gempa, 

berkaitan dengan lokasinya yang terletak pada zona pertemuan dari empat lempengan tektonik yang besar. 

Struktur geologi daerah ditambah dengan pemukiman penduduk yang padat di zona amplifikasi gempa yang 

lebih tinggi membantu menjelaskan kerusakan besar akibat gempa bumi, baik dalam hal korban jiwa maupun 

kerusakan dan kerugian secara material (Budisantoso,2012). 
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Kerusakan dan kerugian di Sumatera Barat sangat memprihatinkan karena pada dasarnya masyarakat di 

daerah ini belum mengetahui secara umum gempa dan tsunami ini. Kerusakan akibat bencana ini diperkirakan 

mencapai Rp 21.6 trilliun atau setara dengan US$ 2.3 milyar. Diperkirakan hampir 80 persen dari kerusakan dan 

kerugian terjadi pada sektor infrastuktur (termasuk perumahan), diikuti oleh sektor produktif dengan 11 persen. 

Sama halnya dengan bencana alam lain yang sejenis, perumahan merupakan sektor yang terkena dampak paling 

parah, dengan kerusakan dan kerugian bernilai lebih dari Rp15 trilliun. Dalam sektor produktif, perdagangan 

mengalami dampak terbesar. Gempa bumi memberikan dampak yang signifikan baik pada sektor  produktif  

dengan  kerusakan  dan  kerugian  mencapai total  Rp  2.4  trilliun ataupun sektor lainnya.  

Bencana alam ini sangat berpengaruh pada bidang ekonomi daerah. Dalam  sektor  ini,  perdagangan  

dan industri mengalami dampak terparah. Gempa yang terjadi telah mengacaukan ribuan usaha kecil 

 mikro dan menengah (UMKM) yang berada pada daerah-daerah yang terkena gempa, yang umumnya 

beralokasi di daerah perkotaan, sementara perusahaan-perusahaan   besar   mengalami   kerusakan   yang relatif 

lebih kecil karena keberadaan usaha kecil di Sumatera Barat jauh lebih besar dari perusahaan-perusahaan besar. 

Banyak pasar tradisional dan modern mengalami kerusakan parah yang mana sangat berdampak pada kehidupan 

masyarakat secara langsung. Lebih dari 70 persen bangunan hotel di Kota Padang rusak dan hancur seperti hotel 

bintang lima Bumi Minang dan hotel Ambacang yang merupakan salah satu hotel bintang empat yan ada di 

Kota Padang dan banyak hotel lainnya yang dengan kondisi tidak lagi bisa dipakai sebagai tempat usaha atau 

bisnis. 

 Selain itu, banyak usaha yang berkaitan dengan pariwisata mengalami penurunan jumlah wisatawan 

setelah gempa bumi terjadi karena banyak daerah wisata yang masih berantakan akibat gempa dan tsunami ini. 

Akibat yang paling parah dirasakan oleh sektor keuangan karena semua yang terjadi bermuara pada sektor ini 

yang mengalami dampak yang signifikan dimana lebih dari 2500 peminjam terkena dampak dan sebagian dari 

portofolio pinjaman di lembaga perbankan diperkirakan menjadi kredit macet atau bermasalah. Pada sektor 

perbankan beberapa bank melakukan kebijakan dalam hal angsuran kredit dengan memberikan kelonggaran 

selama dua kali angsuran untuk tidak membayar denga harapan kreditur mampu kembali menata usahanya. Kita 

lihat pada sektor pertanian, gempa bumi  memberikan dampak yang lebih kecil untuk sektor pertanian 

dibandingkan dengan sektor lainnya karena bagian ini masih mampu untuk diselamatkan. Meskipun begitu 

kerusakan untuk infrastruktur seperti sistem irigasi dan tambak ikan mempengaruhi mata pencaharian penduduk 

di desa dan ini akhirnya juga berdampak pada masalah penyelamatan sektor pertanian ini. 

 Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui faktor-faktor keberlangsungan wirausaha pada daerah rawan 

gempa dan tsunami di Sumatera Barat pasca gempa 2009. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Tsunami dan Kebijakan 

Satu pernyataan namun mampu mengungkapkan makna yang mendalam. Satu hal yang pasti ialah: 

Yang penting bukanlah pertanyaan ”jika” tetapi ”kapan” tsunami akan datang!(CIM, 2009:6). Pernyataan 

Centrum für Migration undEntwicklung (CIM) dalam versi terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti cuplikan 

di atas mengindikasikan bahwa bencana tsunami menjadi momok internasional dan bukan hanya masyarakat 

lokal yang selama ini sudah berkali-kali diberi pengertian tentang bencana karena hidup dalam daerah yang 

dikatakan berpotensi untuk bencana gempa dan tsunami. Berkaca pada hal tersebut, sistem peringatan dini 

tsunami atau tsunami early warning system yang sering disingkat dengan Tews menjadi perhatian lembaga-

lembaga internasional.  

Indonesia tahun 2005 baru menyambutnya tepatnya pasca Bencana tsunami tanggal 26 Desember 2004 

di Pesisir Barat Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Nias, dan Sumatera Utara serta sejumlah negara di 

kawasan Asia Selatan yang menewaskan tiga ratus ribuan orang akibat bencana ini. Setelah itu baru muncul  

program ini karena sebelumnya perhatian ataupun program ke arah itu belum ada karena selama ini bencana ini 

belum pernah terjadi.  

Untuk memulihkan kembali kepercayaan dunia internasional dan mengantisipasi kerusakan yang lebih 

parah secara fisik, ekonomi, sosial budaya, dan pariwisata,  Presiden Republik Indonesia meminta kepada 

seluruh instansi terkait agar segera mengembangkan Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (Indonesia 

Tsunami Early Warning System, yang disingkat Ina-TEWS) pada tahun 2005. Jerman adalah salah satu negara 

yang dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk membantu pengadaan infrastruktur Ina-TEWS sehingga 

melahirkan Joint Declaration on Realization of Tsunami Early Warning System yang sering disebut dengan GI-

Tews (German-IndonesiaTsunami Early Warning System). Penandatanganan Joint Declaration on Realization 

of Tews tersebut dilakukan di Jakarta tanggal 14 Maret 2005 oleh Menristek RI Kusmayanto Kadiman dengan 

Menteri Pendidikan dan Riset Jerman Edelgard Bulmahn (Jakarta Post, 15 Maret 2005).  

Bencana alam berupa gempa dan tsunami sudah meluluh lantakan kehidupan manusia. Bencana ini 

sudah terjadi di beberapa negara di dunia seperti Indonesia di Propinsi Aceh tahun 2004 dan Sumatera Barat 

tahun 2009, Jepang tahun 2011 dan banyak negara lainnya yang merasakan akibat bencana ini.Keadaan ini telah 
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mencatat bahwa bencana ini menjadi perhatian terbesar dunia sampai saat ini (Telford dan Cosgrave, 2007). 

Bantuan darurat baik lokal maupun internasional telah membuat perhatian dunia tertuju menghadapi masalah ini 

namun kadang kala dalam melakukan hal tersebut banyak lembaga donor dalam bantuan darurat kurang 

memperhatikan data lokal pra-bencana sehingga program tepat sasaran. Bantuan dalam pemulihan jangka 

panjang yang sebenar dapat dilakukan selama ini selalu diremehkan oleh sejumlah donor dan LSM (Gilbert, 

1995). 

Dalam laporan yang dirilis pada bulan Juli 2006, Evaluasi Koalisi Tsunami (TEC) 

menggarisbawahi pentingnya menyikapi perubahan cepat secara terpusat dalam manajemen pasca bencana dari 

bantuan darurat ke pembangunan dan pemulihan mata pencaharian antara 

populasi yang terkena dampak akibat bencana ini. Banyak lembaga kemanusian yang bekerja dalam membantu 

bencana ini meraut keuntungan yang besar pula dalam mengurus keadaan ini sehingga bantuan yang diberikan 

banyak yang tidak maksimal. Ini terlihat sudah lebih dari 10 tahun bencana yang  menerpa aceh namun masih 

banyak masyarakat yang hidup dibarak-barak penampungan padahal bantuan dunia pada saat terjadi gempa 

sangat luar biasa banyaknya. 

Di luar ekonomi murni untuk bertahan hidup, tidak ada definisi standar internasional dari pemulihan 

mata pencaharian masyarakat dalam konteks pascabencana (Albala-Bertrand, 1993; Fukuyama, 2013; 

Rasmussen, 2004). Ini tidak memperhitungkan tingkat kerentanan pra-bencana di antara populasi yang terkena 

dampak, yang mungkin berbeda secara signifikan antara negara maju dan berkembang (Kahn, 2005; stromberg, 

2007). Masalah ini bahkan lebih kompleks ketika bencana terjadi di wilayah juga dipengaruhi oleh krisis politik 

dan keamanan, seperti di Aceh. Namun, terminologi pemulihan mata pencaharian telah digunakan dalam setiap 

kegiatan pasca-tsunami diterbitkan oleh negara donor sejak tahun 2005, sampai titik bahwa Federasi 

Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah (IFRC) memutuskan pada tahun 2006 untuk menunjuk 

untuk pertama kalinya melihan mata pencaharian masyarakat melalui petugas bantuan di antara staf senior. 

Badan pembangunan British (DFID) memberikan definisi yang agak komprehensif dari konsep kehidupan, mata 

pencaharian terdiri dari kemampuan aset (termasuk bahan dan sumber daya sosial) dan kegiatan yang 

dibutuhkan untuk sarana hidup dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebuah mata pencaharian berkelanjutan 

ketika dapat mengatasi dan memulihkan dari tekanan dan guncangan dan memelihara atau meningkatkan 

kemampuan dan aset baik sekarang dan di masa depan, sementara tidak dapat merusak dasaralami.Konsep 

penghidupan mencakup berbagai isi ekonomi dan sosial (DFID, 2005; UNDP, 2005), yang juga harus 

dikontekstualisasikan, dengan variasi yang sangat besar di antara parameter sebelum dan sesudah bencana dari 

satu situasi ke yang lain. Ini agar mampu membuat dukungan dengan apa sudah dilakukan dalam mengatasi 

masalah mata pencaharian masyarakat. 

Konsensus internasional yang muncul tampaknya mengakui pula bahwa bantuan darurat tidak 

memainkan peran penting selama ber minggu-minggu dan berbulan-bulan pertama setelah bencana terjadi dan 

ini mampu mengungkap dalam arti luas pengiriman keselamatan minimum, stabilitas dan kepercayaan 

membangun melampaui pasokan bahan peralatan survival dan alat yang tersedia dalam melakukan 

penyelamatan. Peran lembaga-lemabaga kemanusiaan harus berhenti di situ, dan digantikan oleh rekonstruksi 

dan bantuan pembangunan, layanan dukungan dan berbagai jenis hibah internasional dan insentif domestik 

untuk memungkinkan penduduk yang terkena dampak untuk mendapatkan kembali dalam waktu sesingkat 

mungkin mendapatkan untuk kegiatan ekonomi mereka. 

Permohonan untuk perubahan yang cepat dan efektif dari bantuan darurat ke rekonstruksi 

pembangunan telah menyebabkan sejumlah donor dan LSM untuk menargetkan dalam konteks pasca-tsunami 

rehabilitasi kegiatan ekonomi kecil. Kegiatan-kegiatan tersebut harus bertujuan untuk memulihkan akses ke 

produksi lokal bahan pokok dan jasa modal, sehingga kegiatan ekonomi yang sudah ada, untuk mengamankan 

pekerjaan, pendapatan, dan martabat bagi mayoritas korban (GTCA, 2005; ILO , 2005a; ODI, 2005; UNDP, 

2006). Tujuannya menyatakan kemandirian dan keberlanjutan kegiatan ekonomi mikro seperti hasil dari fakta 

pada kenyataan yang terus digaung-gaungkan oleh bantuan nasional dan asing yang tidak seperti yang 

diinginkan diharapkan karena  tidak layak seperti seharusnya.  

 

2.2 Konsep Kewirausahaan 

Pandangan kewirausahaan sangat luas dan mampu dilihat dari berbagai bidang ilmu. Pandangan 

(Timmons,1989) mengenai definisinya tentang kewirausahaan mengungkapkan bahwakewirausahaan adalah 

kemampuan untuk membangun sebuah 'tim pendiri' untuk keterampilan diri sendiri dan bakat yang dimiliki. 

Lebih jauh kalau kita memandang kewirausahaan dari pengusaha komersial bergantung pada pertukaran pasar 

dan memiliki tujuan untuk memaksimalkan keuntungan (McMullen, 2011). Pandang lain 

(Estrina&Tomasz,2012) definisi kewirausahaan sebagai entri baru yaitu upaya menuju terciptanya bisnis yang 

layak akibat pilihan pekerjaan individu untuk bekerja dengan kemampuannya  sendiri 

(Gartner,1989;Hebert&Link,1982). 

Pentingnya meningkatkan kewirausahaan masyarakat merupakan salah satu target dari pemerintah agar 

masyarakat Indonesia mampu hidup mandiri dan lebih kepada pencipta lapangan pekerjaan dan mengurangi 
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sebagai pencari kerja.Tidak dapat kita pungkiri bahwa minat berwirausaha telah meningkat pesat. Ini terlihat 

semakin banyak orang mengambil sikap positif terhadap kewirausahaan (Wennekers, 2006). Menurut Kasmir 

(2007:18), wirausaha (entrepreneur) adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha 

dalam berbagai kesempatan. Lebih lanjut Kasmir mengungkapkan berjiwa berani mengambil resiko artinya 

bermetal mandiri dan berani memulai usaha, tanpa diliputi rasa takut atau cemas sekalipun dalam kondisi tidak 

pasti. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan wirausaha adalah manusia yang mempunyai jiwa untuk mandiri 

dengan segala tantangan yang dihadapi untuk dapat menjadi manusia yang mandiri serta dapat menciptakan 

lapangan pekerjaan. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

Untuk menghasilkan informasi mengenai dampak dari derah rawan gempa dan tsunami terhadap 

keberlangsungan wirausaha diperlukan penelitian yang mendalam. Lokasi yang menjadi tempat penelitian akan 

dipilih terlebih dahulu dan dijadikan sebagai basis penelitian. Lima lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi 

penelitian adalah daerah yang terparah terkena dampak gempa tahun 2009 lalu, yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kota 

Padang, Kab. Padang Pariaman, Kota Pariaman dan Kab. Agam. 

Lima lokasi penelitian ini juga terdapat begitu banyaknya wirausaha yang berusaha pada berbagai 

bidang dalam bentuk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Selain itu sampel yang dipertimbangkan 

dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang berdiri sejak sebelum gempa 2009 atau setelah gempa 2009 

dengan minimal berdiri 5 tahun. 

 Sumber data diambil hasil wawncara dengan wirausaha atau pemilik UMKM dan juga dari instansi 

terkait seperti BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)  dan juga Koperindag Kabupaten dan Kota. 

Instrumen penelitian akan dilakukan dengan daftar periksa (check list), wawancara, 

observasi, FGD, dan data dokumentasi. 

Daftar periksa (Check List) ini dirancang dengan mengadaptasi dan memodifikasi kerangka kerja dan 

pertanyaan-pertanyaan yang diturunkan dari teori dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan dengan 

mengkombinasikan pertanyaan untuk wirausaha dengan keberadaan daerah di daerah rawan gempa dan tsunami. 

Wawancara dilakukan dengan pengusaha atau wirausaha atau pemilik UMKM dan instansi terkait 

seperti BPBD dan dinas Koperindag Kabupaten dan Kota.Semua informasi yang didapatkan akan dimanfaatkan 

untuk membuat kesimpulan mengenai faktor-faktor keberlangsungan wirausaha pada daerah rawan gempa dan 

tsunami serta produk-produk sampingan lainnya yang juga ditargetkan. 

 Observasi dilakukan pada daerah-daerah rawan gempa dan tsunami yang sesuai 

dengan lokasi penelitian terutama mengenai wirausahanya. Data dokumentasi dan bahan-bahan 

data primer maupun sekunder referensi terkait dengan Ina-TEWS serta wirausaha, serta informasi- informasi 

yang berasal dari media cetak dan elektronik (internet) akan dimanfaatkan. Dalam konteks ini, sejumlah 

dokumen yang tersedia seperti jumlah UMKM yang berada di daerah lokasi penelitian serta kesiapan BPBD 

dalam melakukan sosialisi pada wirausaha juga akan menjadi target yang dihasilkan. 

Keseluruhan data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mengetahui faktor-faktor 

penentu keberlangsuangan wirausaha pada daerah rawan gempa dan tsunami di Sumatera barat terutama yang 

terkait dengan tujuan-tujuan penelitian untuk menghasilkan sejumlah produk penelitian. 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai beberapa wirausaha atau pemilik UMKM yang berada 

pada lokasi penelitian dengan responden sebanyak  25 pada setiap lokasi penelitian. 

 

4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat 

Setiap daerah mempunyai ciri tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya. 

ProvinsiSumateraBaratmemilikikarakteristik wilayah yang memiliki potensi sosial, ekonomi,dan budaya yang 

sangat beragam untuk meningkatan pengembangan wilayah, selain itu provinsi ini juga menyimpan potensi 

yang dapat menghambat pengembangan wilayah, yaitu potensi bencana alam yang dibuktikan dengan 

keberadaan provinsi ini  yang terletak pada pertemuan dua lempeng, yakni Lempeng  Eurasia dan Lempeng Indo-

Australia yang hingga kini selalu mengalami pergerakan tektonik (Edwiza&Novita,  2008; 

Kious&Tilling,1996; Rohadi, 2009). Karena terletak di pertemuan due lempeng tersebut maka akan berpotensi 

terjadinya gempa bumi tektonik yang jika gempa ini terjadi di laut dengan kekuatan yang sangat besar dapat 

menimbulkan tsunami. 

Melihat historinya maka dalam kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2014, bencana yang memakan 

korban terparah sebagai akibat dari pergerakan lempeng ini terjadi di Provinsi Aceh pada tahun 2004. Keadaan 

ini merupakan bencana gempa yang terparah terjadi di Indonesia dan saat itu masyarakat mulai mengenai 

gempa dan tsunami.Tsunami di identifikasi sebagai penyebab utama banyaknya mortalitas yang terjadi di 
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provinsi ini dengan perkiraan sebanyak 131.066 jiwa meninggal dunia dan sebanyak 38.786 jiwa belum 

ditemukan jasadnya atau dilaporkan hilang (Doocy, Gorokhovich, Burnham, Balk, & Robinson, 2007). 

Gempa bumi besar yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat memakan korban jiwa sebanyak 3.089 

korban jiwa, baik itu korban yang meninggal, hilang, luka berat, maupun luka ringan (Center for Research on 

the Epidemiology of Disasters, 2014). Jumlah korban jiwa yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dan 

Kota Padang cukup besar akibat  gempa  ini  dikarenakan  lokasinya  yang  cukup  dekat  dengan  pusat  

gempa.  Korban  jiwa terbanyak  terdapat  di  Kabupaten  Padang  Pariaman  dengan  jumlah  sebanyak  1.505  

jiwa,  diikuti dengan Kota Padang sebanyak 882 jiwa. Korban meninggal yang terdapat di Kota Padang lebih 

banyak daripada di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu sebanyak 327 untuk Kota Padang dan 292 untuk 

Kabupaten Padang Pariaman. Akan tetapi, korban hilang, luka berat, dan luka ringan justru lebih banyak 

terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dibandingkan dengan Kota Padang dengan angka dan hal tersebut juga 

terjadi pada daerah zona merah lainnya seperti kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam yang bagian 

barat serta Kota Pariaman. 

Kerusakan yang timbul akibat bencana alam gempa bumi di Provinsi Sumatera Barat paling banyak 

terjadi pada rumah-rumah penduduk yang kerusakan ini bervariasi dari kerusakan berat hingga rusak ringan. 

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada tahun 2014, secara keseluruhan 

sebanyak 119.005 rumah penduduk mengalami rusak berat dan 152.535 rumah penduduk mengalami rusak 

ringan. Selain itu, kerusakan fasilitas umum cukup banyak terjadi pada fasilitas pendidikan dengan jumlah 

fasilitas yang rusak mencapai 4.625 unit. Fasilitas kesehatan juga banyak mengalami kerusakan dengan jumlah 

sebanyak 400 unit. Dalam hal transportasi, kerusakan yang terjadi pada jembatan dan jalan menyebabkan akses 

yang terputus pada beberapa wilayah, yaitu sepanjang 296 km. Berdasarkan data  (Center for Research on the 

Epidemiology of Disasters, 2014), dampak bencana ini juga sangat fatal  bagi usaha-usaha yang terdapat pada 

daerah tersebut yang tidak terhitung jumlahnya dan tentu akan berdampak terhadap ekonomi daerah. 

 

4.2 Permasalahan Pengembangan Wirausaha 

 Menurut hasil penalitian yang sudah dilakukan maka saat ini para wirausaha yang pada umumnya 

berada pada daerah perkotaan pada setiap darah Kabupaten dan Kota yang menjadi tempat penelitian 

menemukan beberapa faktor yang menentukan keberlangsungan wirausaha pada daerah ini. Namun sebelum 

mengungkapkan faktor-faktor tersebut dilihat beberapa permasalah yang saat ini timbul bagi wirausaha yang 

melakukan aktivitasnya pada daerah-daerah zona merah tersebut. 

1. Saat ini wirausaha yang berlokasi pada daerah tersebut merasa belum pernah selama ini mendapatkan 

informasi mengenai keberadaan daerah sebagai daerah zona merah gempa dan tsunami. Informasi yang 

diinginkan selama ini adalah bagaimana sebenarnya masalah gempa dan tsunami dan bagaimana wirausaha 

mampu menyiapkan diri dalam menghadapi bencana tersebut. Informasi belum pernah diberikan baik oleh 

dinas koperindag ataupun BPBD. Hal ini membuat masyarakat berpandangan lebih baik tidak mengingat 

bahwa sebenarnya usaha ini terdapat pada zona merah bencana gempa dan tsunami karena menurut 

wirausaha mereka kurang mengerti secara keilmuan mengenai gempa dan tsunami ini. 

2. Dalam penanggulangan bencana yang terjadi tahun 2009, pemerintah belum pernah mendata secara 

terperinci mengenai persoalan yang dihadapi oleh wirausaha dalam menjalankan usahanya sehingga apa 

yang dibutuhkan oleh wirausaha tidak sesuai dengan program yang diberikan oleh pemerintah. Akibatnya 

apa yang diberikan oleh pemerintah tidak bermanfaat dengan baik. Misalnya sebenarnya yang diinginkan 

wirausaha adalah bagaimana pemerintah mampu bersama-sama dalam meningkatkan kualitas produk 

dengan membantu membuka pasar yang lebih luas. Namun selama ini yang dilakukan adalah bantuan 

peralatan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya belum dibutuhkan oleh wirausaha. 

3. Dalam melihat peluang usaha wirausaha masih berdasarkan pada intuisi bisnis dan selama ini apa yang 

dilakukan oleh wirausaha belum diberi apresiasi oleh pemerintah dan juga tidak ada himbauan dan aturan 

bagi wirausaha dalam investasi usaha. Misalnya di Kota Padang justru setelah gempa dan tsunami tahun 

2009 makin banyak bangunan berupa hotel, usaha kuliner justru dibangun ditepi pantai. Hal ini 

menyebabkan masalah gempa dan tsunami tidak jadi pertimbangan bagi pengusaha dalam melakukan 

usahanya karena sejauh ini belum ada masukan dan pemberitahuan dari pemerintah agar menjauh dari bibir 

pantai. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka masih banyak yang perlu dilakukan oleh pemerintah didalam 

memperbaiki perekonomian daerah termasuk di dalam melakukan pembinaan ataupun semacam motivasi 

kepada wirausaha dalam melakukan kegiatannya. 

 

 

5. SIMPULAN 

Sumatera Barat adalah daerah rawan gempa dan tsunami dan hal tersebut tentu berpengaruh terhadap 

keberlangsungan wirausaha tepatnya pasca gempa 2009. Hasil penelitian menunjukan bahwa akibat gempa dan 

tsunami tahun 2009 keberlangsungan wirausaha pada daerah rawan gempa dan tsunami tetap bertahan dan 
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faktor daerah rawan bencana tidak berpengaruh terhadap keberadaan wirausaha. Faktor-faktor penentu 

keberlangsungan ini adalah karena daerah tersebut merupakan daerah yang sudah lama ditempati, daerah 

tersebut adalah pasar usaha dan juga karena kurang pengetahuan terhadap bencana gempa dan tsunami sehingga 

masyarakat khususnya wirausaha tidak mempertimbangkan keberadaan daerah tersebut dalam membuka usaha 

atau menjalankan usaha. 
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