
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sering terjadi bencana alam. 

Diantaranya tsunami Aceh tahun 2004, gempa di berbagai tempat, gunung 

meletus di berbagai sudut wilayah Indonesia. Berbagai bencana yang telah terjadi 

cukup menyita perhatian masyarakat, salah satunya bencana gunung Merapi atau 

sering disebut erupsi Merapi di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Erupsi 

Merapi pada tahun 2010 lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurut 

Balai Penyelidik dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) 

Yogyakarta indeks letusan tahun 2010 ini lebih besar dibanding letusan yang 

pernah tercatat dalam sejarah yaitu tahun 1872. Salah satu indikator yang 

menentukan besar indeks letusan adalah jumlah material vulkanik yang telah 

dilontarkan.  

Bencana erupsi Merapi ini jarak radius aman mencapai 20 kilometer dari 

puncak gunung Merapi. Akibat dari bencana ini masyarakat diminta tidak 

beraktivitas pada jarak 500 meter dari setiap sisi sungai. Bencana ini sudah 

memakan korban meninggal mencapai 151 orang yang terdiri dari 135 orang di 

DIY dan 16 orang Jawa Tengah dan total pengungsi mencapai 320.090 jiwa. 

Pasca erupsi Merapi masyarakat membutuhkan perhatian yang lebih, karena 

kehidupan masyarakat seperti mulai awal mereka kehilangan tempat tinggal, harta 

benda, lahan pertanian, dan masih banyak yang trauma akan kejadian itu. Banyak 
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hal yang dirugikan, mulai dari segi sosial yaitu bencana ini memakan banyak 

korban jiwa, segi lingkungan yaitu banyak hutan yang rusak karena terkena awan 

panas, banyak desa yang hancur, udara yang tercemar dari debu-debu Merapi, dan 

dilihat dari segi kesehatan banyak orang yang terkena sesak nafas karena debu 

merapi, tak jarang yang terkena awan panas Merapi, selain itu dari segi materiil 

mengalami kerugian mencapai 5 triliyun dari berbagai sektor, diantaranya dari 

sektor perikanan, pariwisata, pertanian, UMKM, perhotelan dan perekonomian 

yang tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya.  

Pasca bencana Merapi masyarakat seperti terpuruk, sulit untuk meneruskan 

hidupnya. Sebenarnya hal ini yang perlu kita kaji lebih mendalam, bagaimana 

membuat mereka bangkit dari keterpurukan pasca erupsi Merapi. Dengan modal 

mulai dari awal masyarakat menata hidupnya kembali seperti hidup selayaknya. 

Dalam hal ini sebenarnya kita harus ingat bahwa manusia selain sebagai mahkluk 

individu juga sebagai mahkluk sosial, bantuan dari orang lain sangat diharapkan.  

Sikap solidaritas dalam menangani pasca erupsi Merapi sangat penting 

untuk masyarakat yang sedang terpuruk, sikap solidaritas antar sesama sangat 

membantu baik dari segi formal dan materiil. Sikap solidaritas yang mulai luntur 

seiring berkembangnya zaman saat ini diharapkan akan kembali muncul dengan 

adanya bencana seperti ini. Sebenarnya solidaritas adalah cerminan dari sikap 

empati pada orang lain. Solidaritas itu bukan hanya untuk disadari, tetapi juga 

harus ditingkatkan menjadi tindakan dan program aktual yang bisa meringankan 

kesulitan hidup masyarakat, terutama masyarakat yang ingin bangkit pasca erupsi 

Merapi saat ini. Pasca bencana erupsi Merapi sikap solidaritas harus selalu dijaga, 
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karena bangunan solidaritas mekanis tersebut memilik fundamental sangat kuat 

bagi terbentuknya kesadaran umum atas kepercayaan dan praktik sosial. 

 Semua pihak sebenarnya harus menyadari bahwa solidaritas untuk 

masyarakat bersama dan itu harus dijaga serta dipertahankan, jika tidak 

masyarakat pasca erupsi Merapi ini tidak akan bangkit kembali. Pasca erupsi 

Merapi solidaritas harus berjalan dalam jangka panjang, solidaritas yang dijaga 

bukan saja akan menjadi dorongan moril dan materiil bagi korban dan dalam 

suasana pasca bencana pada saat ini, tetapi juga memberikan energi dan modal 

sosial untuk membenahi sikap dan pandangan hidup yang lebih sehat dan tegar 

guna menjalani hidup pasca bencana Merapi. Terdapat berbagai macam cara atau 

sikap yang menunjukan solidaritas atau rasa empati terhadap masyarakat pasca 

erupsi Merapi, misalnya memberikan modal usaha, memberikan sumbang 

pikirnya guna menata kembali perekonomian mereka, juga memberikan suntikan 

semangat dalam menjalani hidup. Hal tersebut sangat penting, dengan dibekali 

pengetahuan masyarakat akan kembali bersemangat dalam menata kehidupannya 

pasca erupsi Merapi. Sikap solidaritas seharusnya ditunjukkan oleh siapapun, 

mulai dari pemerintah maupun masyarakat yang lainnya.  

Salah satu yang wajib atau pantas menunjukkan bahkan membangun 

memupuk sikap solidaritas ialah warga masyarakat itu sendiri, karena mereka 

yang sanggup merubah dirinya sendiri untuk bangkit dari keterpurukan pasca 

bencana. Namun untuk mengawali atau mendampingi warga masyarakat, para 

tokoh masyarakat orang yang sangat pantas, karena mereka orang yang sangat 

dekat dan paham akan karakteristik masyarakat setempat.  
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Pengertian tokoh masyarakat sendiri dapat disimpulkan yaitu seseorang 

yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan atau 

pemerintah. Tokoh masyarakat tersebut meliputi, misalnya Lurah, RT, RW, tokoh 

adat, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lain sebagainya. Dalam perwujudan 

solidaritas pasca erupsi Merapi peran tokoh masyarakat sangat penting, karena 

mereka yang dianggap sebagai panutan, arahan, petunjuk dalam melakukan 

berbagai hal, khususnya penanganan pasca eruspsi Merapi tersebut. Para tokoh 

masyarakat mampu memimpin dalam mewujudkan sikap solidaritas guna 

mengatasi kehidupan pasca erupsi Merapi.  

Tokoh masyarakat setempat dianggap mengetahui apa yang dibutuhkan 

pada lingkungannya dalam pemulihan pasca erupsi Merapi, juga mampu sebagai 

pedoman masyarakat dalam mengarungi kehidupan pasca bencana Merapi 

tersebut. Sebagai orang yang dianggap paling berpengaruh, tokoh masyarakat 

menjadi orang yang sanggup menghidupkan solidaritas antar warga pasca erupsi 

Merapi. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

dipandang cukup penting untuk mengadakan penelitian tentang “Solidaritas Antar 

Warga Pasca Erupsi Merapi di Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten 

Klaten” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dikaji merupakan kegiatan penting yang 

harus ada dalam karya ilmiah. Sebagai pedoman penelitian yang dapat 

mempermudah dalam pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga tidak akan 

terjadi salah sasaran dari apa yang hendak ditentukan dalam penelitian ini, maka 

berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu, 

“Bagaimana Solidaritas Antar Warga Pasca Erupsi Merapi di Desa Keputran 

Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten ?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui manfaat apa 

yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang harus dilakukan. Tujuan juga 

sebagai pedoman untuk merealisasikan aktifitas yang akan dilaksanakan, sehingga 

harus dirumuskan dengan sangat jelas. Dengan adanya tujuan peneliti akan dapat 

terarah dalam melakukan kegiatannya dalam mencari data sampai dalam tahap-

tahap selanjutnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “untuk 

mendiskripsikan bagaimanakah solidaritas antar warga pasca erupsi merapi di 

Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten”. 

 

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan akan menghasilkan suatu manfaat, baik dalam 

segi praktis maupun teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat dan Kegunaan Teoritis 

a. Sebagai karya tulis ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada khususnya, maupun bagi 

masyarakat luas pada umumnya mengenai solidaritas antar warga pasca 

erupsi merapi di Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. 

b. Menambah serta memperluas wawasan pengetahuan khususnya mengenai 

solidaritas antar warga pasca erupsi merapi. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar serta acuan penelitian 

selanjutnya mengenai solidaritas. 

2. Manfaat atau Kegunaan Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran dari 

solidaritas antar warga pasca erupsi merapi pada masyarakat umum dan 

khususnya masyarakat Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten 

Klaten. 

b. Sebagai calon seorang pengajar dan pendidik, mengenai pengetahuan dan 

pengalaman selama melaksanakan suatu penelitian sehingga dapat 

menyampaikan kepada peserta didik mengenai solidaritas antar warga. 

c. Sebagai masukan yang positif dalam mendapatkan pengetahuan mengenai 

peran tokoh masyarakat terhadap solidaritas pasca erupsi merapi. 
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E. Daftar Istilah 

 

Menurut Maryadi, dkk. (2010:11) daftar istilah merupakan penjelasan dari 

istilah yang diambil dari kata-kata kunci dalam judul penelitian. Dengan adanya 

daftar istilah yang diambil dalam setiap akan mempermudah untuk memahami isi 

yang ada didalamnya dan akan lebih mudah mempelajarinya. Yang menjadi kata 

kunci dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Solidaritas, adalah Solidaritas sosial menunjuk pada satu keadaan hubungan 

antara individu dan atau kelompok yang berdasarkan pada perasaan moral 

dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman 

emosional bersama.  

b. Warga adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang 

menjadi unsur negara 

c. Pasca Erupsi merapi, adalah keadaan setelah terjadinya bencana erupsi 

Merapi 


