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Muhammad Mujibur Rohman, A 610 090 084, Jurusan Pendidikan Geografi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2013. 

Fenomena gunungapi Merapi yang sering terjadi bisa berubah menjadi ancaman 

bahkan bencana yang menimpa penduduk Sidorejo, namun demikian 

kewaspadaan masyarakat dan perangkat Desa perlu diketahui sejauh mana dan 

bagaimana pelaksanaan untuk meminimalisir korban. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui sikap masyarakat terhadap tingkat aktivitas gunung Merapi serta 

melakukan evaluasi mengenai kesiapsiagaan bencana gunung Merapi di Desa 

Sidorejo. Metode dilakukan dengan menggunakan survey (observasi, penyebaran 

angket/form dan wawancara). Fenomena alam erupsi gunung Merapi tahun 2010 

silam menjadi sebuah bencana di Desa Sidorejo. Kesiapsiagaan ditunjukkan 

terdapatnya Tim Siaga Desa (TSD), pelatihan atau simulasi bencana yang 

dilakukan warga Sidorejo dan adanya Silabus mengenai informasi gunungapi 

Merapi di Satuan Pendidikan. Selain itu jalur evakuasi, perbaikan sarana dan 

prasarana menjadi salah satu langkah awal untuk menyelamatkan diri dan 

keluarga. Hasil yang diperoleh dari ketiga data (Organisasi, Masyarakat dan 

Satuan Pendidikan) diwujudkan dengan dibentuknya TAGANA mengkhususkan 

pada Dapur Umum, PASAG MERAPI bertugas di Kesiapsiagaan, FORUM 

KLASTER MERAPI di sektor Ekonomi dan ORA MERAPI dibidang koperasi 

dan pengobatan. Sedangkan masyarakat sendiri diambil sampel data sebanyak 7 

(informan) dalam wawancara, dengan kesimpulan bahwa masyarakat Sidorejo 

siap apabila sewaktu-waktu terjadi erupsi Merapi. Kemudian dari Satuan 

Pendidikan (SDN 1 dan 2 Sidorejo), terdapatnya silabus “Sistem Penilaian 

Merapi” dimana standar kompetensi yang dibuat mengarahkan pada bagaimana 

mengartikan gunungapi Merapi sebagai manfaat bagi penduduk sekitar dan 

bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri. 

Kata kunci: evaluasi, kesiapsiagaan, bencana. 
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PENDAHULUAN 

Aktivitas gunung Merapi pada tahun 2010. Yang dimulai pada tanggal 26 

Oktober. Erupsi pertama terjadi sekitar pukul 17.02 WIB. Sedikitnya terjadi 

hingga tiga kali letusan. Letusan menyemburkan material vulkanik setinggi 

kurang lebih 1,5 km dan disertai keluarnya awan panas yang menerjang Kaliadem, 

Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman dan menelan korban 43 orang, 

ditambah seorang bayi dari Magelang yang tewas karena gangguan pernapasan. 

Sejak saat itu mulai terjadi muntahan awan panas secara tidak teratur. Mulai 28 

Oktober, Gunung Merapi memuntahkan lava pijar yang muncul hampir 

bersamaan dengan keluarnya awan panas pada pukul 19.54WIB. Selanjutnya 

mulai teramati titik api diam di puncak pada tanggal 1 November, menandai fase 

baru bahwa magma telah mencapai lubang kawah. Namun demikian, berbeda dari 

karakter Merapi biasanya, bukannya terjadi pembentukan kubah lava baru, yang 

terjadi adalah peningkatan aktivitas semburan lava dan awan panas sejak 3 

November. Erupsi eksplosif berupa letusan besar diawali pada pagi hari Kamis, 4 

November 2010, menghasilkan kolom awan setinggi 4 km dan semburan awan 

panas ke berbagai arah di kaki Merapi. Selanjutnya, sejak sekitar pukul 3 (tiga) 

siang hari terjadi letusan yang tidak henti-hentinya hingga malam hari dan 

mencapai puncaknya pada dini hari Jumat 5 November 2010. Menjelang tengah 

malam, radius bahaya untuk semua tempat diperbesar menjadi 20 km dari puncak. 

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Penulis mengambil lokasi di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang berkenaan dengan aktivitas Gunung 

Merapi. Sebab Gunung Merapi ini adalah salah satu gunung yang aktif di dunia, 

oleh karenanya masyarakat yang tinggal di Desa Sidorejo merupakan lokasi 

terdekat dengan puncak Merapi yang sewaktu-waktu meletus dan mengakibatkan 

korban jiwa, harta dan benda.  

Menurut Sarwidi (2008), Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana 

Gunung Merapi dapat diterapkan dalam pengenalan mengenai karakteristik 
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ancaman/hazard Gunung Merapi dan berbagai kemajuan teknologi untuk 

penanggulangan bencana Gunung Merapi. Penerapan teknologi kesiapsiagaan dan 

penanggulangan bencana Gunung Merapi dalam tahap pra, darurat, dan pasca 

bencana misalnya adalah pembuatan mapping risiko bencana dan tata ruang 

wilayah Gunung Merapi dan sekitarnya, pengembangan teknologi deteksi dini 

erupsi Gunung Merapi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, 

pengembangan dan pembuatan bangunan/rumah tahan gempa yang sekaligus 

dapat digunakan untuk perlindungan sementara terhadap awan panas Gunung 

Merapi. Pengembangan teknologi peralatan penyelamatan korban awan panas 

Gunung Merapi, pengembangan teknologi tenda dan hunian sementara yang 

efektif untuk lereng Gunung Merapi. 

Kesiapsiagaan dalam satuan pendidikanpun juga harus diperhatikan untuk 

mengurangi adanya korban jiwa terutama guru dan murid. Menurut Khairuddin 

(2011), untuk mengurangi jatuhnya korban maka terdapat 3 (tiga) tahapan yakni: 

1. Pengetahuan komunitas sekolah terhadap kebencanaan, 2. Tindakan saat 

menghadapi bencana di sekolah, 3. Tindakan kesiapsiagaan menghadapi bencana 

di sekolah. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian di Desa Sidorejo melalui survey 

lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Adapun jenis dan strategi 

penelitian meliputi: Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di 

lapangan terhadap objek penelitian (aktifitas manusia). Data Sekunder adalah 

data-data yang diperoleh dari foto, pustaka, baik berupa peta ataupun hasil-hasil 

penelitian di daerah Sidorejo yang berhubungan langsung dengan tujuan 

penelitian.  

Subjek penelitian ini mencakup, penduduk Desa Sidorejo dan Kecamatan 

Kemalang. Sedangkan Objeknya ialah Desa Sidorejo, Satuan Pendidikan 

(SDN1,2) Sidorejo, perangkat Desa Sidorejo dan Organisasi Kebencanaan.  
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Teknik pengumpulan data serta intrumen penelitian meliputi Pengumpulan 

data penelitian ini menggunakan wawancara kepada masyarakat Sidorejo, 

kecamatan Kemalang, kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

Instrument penelitian menggunakan beberapa indikator yakni: 

1. Kesadaran tentang erupsi tahun 2010. 

2. Pemahaman mengenai kesiapsiagaan. 

3. Dukungan ketika terjadi erupsi Gunungapi. 

4. Siap sedia dalam menghadapi erupsi Gunungapi.  

Kerangka penelitian yang dilakukan peneliti menitikberatkan permasalahan 

yang dihadapi dalam penelitian ini terdapat pada fase kesiapsiagaan. Masyarakat 

Sidorejo kini lebih tanggap dan siap untuk mengungsi dan bagaimana tindakan 

untuk menyelamatkan diri, dengan adanya pelatihan dan simulasi terhadap 

ancaman bencana Gunungapi Merapi yang sewaktu-waktu terjadi. Dengan 

didukung sarana dan prasarana yang memadai serta telah dibentuknya Tim Siaga 

Desa (TSD), memungkinkan untuk meminimalisir korban jiwa.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan di Desa Sidorejo mengambil data dari 

masyarakat setempat, organisasi kebencanaan dan satuan pendidikan. Berikut 

sampel pertanyaan dan jawaban: 

Sampel Pertanyaan dan hasil informan (Riyadi – Relawan): 

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai erupsi Gunung Merapi tahun 

2010? 

Informan: “Yang jelas gini mas, untuk erupsi tahun 2010 untuk 

masyarakat sendiri kemarin itu ada perbedaan dengan yang 2006, jadi 

untuk erupsi yang 2010 itu kebanyakan untuk warga sini mengungsi, 

jadi untuk mengungsinya ada titik mas, ada beberapa titik mas, jadi 

lebih dari 5 titik.” 

2. Apakah bapak/ibu mengalami erupsi Gunung Merapi tahun 2010? 

Informan: “Ya.. yang jelas 2006 sama 2010 sudah saya sudah alami.” 

3. Apakah bapak/ibu pernah mendengar mengenai kesiapsiagaan 

bencana? 

Informan: “Yang jelas untuk saya sendiri mas, untuk saya sendiri itu 

kan sebagai tim relawan, tim relawan yang tugasnya untuk jalur 

tengah. Jalur tengah itu istilahnya dari sisi timur itu jalur Tegalmulyo, 

jalur tengah itu Sidorejo dan jalur barat itu Balerante. Kebetulan saya 

sebagai relawan yang kebagian jalur tengah.” 

 

a. Dari manakah bapak/ibu mendapat informasi mengenai 

kesiapsiagaan bencana? 
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Informan: “Yang jelas kemarin untuk kesiapsiagaan, itu begitu ada 

ee… status dari Gunung Merapi sendiri ada aktivitas naik itu dari 

BPPTK sendiri sudah mendapatkan informasi.” 

 

b. Tindakan apa yang bapak/ibu lakukan sebelum terjadi erupsi 

Merapi? 

Informan: “Yang jelas saya sendiri sebagai tim relawan yang ada di 

jalur tengah itu untuk memberitahu-memberitahu warga 

sekitarnya.” 

c. Tindakan apa yang bapak/ibu lakukan apabila sekarang terjadi 

erupsi Merapi? 

Informan: “Ya tindakan saya yang sekarang untuk masyarakat 

sendiri, masyarakat sendiri harus dipemberitahuan dulu biar nanti 

untuk masyarakat tidak panik apabila nanti untuk aktivitas itu 

sudah mulai naik itu langsung sebagai masyarakat langsung ditarik 

ke titik aman.” 

d. Perlukah ada tindakan untuk menyelamatkan diri? 

Informan: “Ada.” 

e. Apakah ada pelatihan siaga bencana? 

Informan: “Ya.. kalo latian siaga bencana itu sering sering 

dilakukan, itu dari beberapa titik itu dari beberapa wilayah ya… 

wilayah timur, wilayah barat dan wilayah tengah.” 

4. Kendala apa saja yang dialami bapak/ibu selama terjadi erupsi Merapi? 
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Informan: “Yang jelas untuk kendala untuk kendala itu yang kemarin 

untuk masalah transportasi, ya… masalah transportasi yang jelas 

minim, begitu ada erupasi itu tidak ada armada sebelum erupsi kalo 

sudah ada komando warga harus dievakuasi, lah begitu evakuasi 

kendaraannya minim skali, tapi begitu untuk pas waktu terjadi 

evakuasi la… itu baru untuk kendaraan baru bermunculan. Itu tidak 

fungsinya, harusnya kan sebelum erupsi kendaraan sudah disiapkan.” 

 

a. Siapa saja yang membantu mendukung persiapan menghadapi 

erupsi Merapi? 

Informan: “Yang jelas itu dari perangkat Desa, juga dari tokoh-

tokoh masyarakat juga dari e…. dari mana itu kecamatan itu juga 

ada.” 

b. Apa saja yang dilakukan dari pendukung tersebut? 

Informan: “Yang jelas kemarin itu yang dilakukan oleh 

pendukung-pendukung itu yak cuma himbauan saja mas, jadi tidak 

ada istilanya sekarang evakuasi masyarakat tapi tidak dibekali 

secara armada maupun apa yang jelas gitu.” 

c. Apakah dukungan tersebut berpengaruh terhadap kenyamanan diri 

dan keluarga bapak/ibu? 

Informan: “Yang jelas gini mas, untuk dukungan tersebut ini yo 

berpengaruh mas berpengaruh misalnya nanti ada rekan-rekan yang 

dari bawah (Kecamatan Kemalang) itu naik ya… istilahnya cuma 

memberitahu padahal memberitahu seharusnya itu warga itu harus 

dievakuasi tapi yang dari bawah tidak membawa armada, itu kan 

otomatis pengaruh juga. Harusnya itu dari bawah (kecamatan 

Kemalang) itu sudah tau  untuk jalur yang masyarakat lereng 
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Merapi ini sudah mau dievakuasi. Seharusnya kan membawa 

transportasi maupun apalah yang perlu dibawa dan nanti apakah 

nanti masyarakat itu biar untuk kenyamanan dari perjalanan itu kan 

harus ada.” 

5. Apakah sekarang bapak/ibu siap menghadapi bencana? 

Informan: “Yang jelas untuk kalau saya, kapanpun bencana kalo 

seperti Merapi itu kan sebelum terjadi bencana itu kan sudah ada e… 

tanda-tanda mas, kecuali bencana dan seperti gempabumi maupun 

puting beliung, itu kan katanya mendadak untuk warga masyarakat 

sendiri tidak mau, kalau seperti Merapi kemarinkan dan tau, tapi kalo 

seperti gempabumi kan tau-taunya yang sudah mas, kalo posisi 

dirumah misalnya gempa buminya terlalu besar ya.. apa boleh buat ya.. 

mungkin kalo tidak kejatuhan puing-puing rumah ya… 

Alhamdulillah.” 

Wawancara dari kelima informan yang dilakukan oleh peneliti, secara 

garis besar mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Informan 1 menghasilkan: terdapatnya dukungan dari relawan atau 

organisasi kebencanaan, perangkat desa yang apabila terjadi erupsi 

gunungapi Merapi. 

Informan 2 memberikan informasi mengenai adanya pelatihan dari 

perwakilan setiap dusun yang bertempat di balai serta musyawarah siaga 

benca. 

Informan 3 menghasilkan: adanya simulasi yang diperuntukkan bagi 

sebagian masyarakat dari perangkat desa dan lembaga kebencanaan. 

Informan 4 menghasilkan: dukungan terhadap masyarakat dari berbagai 

pihak serta bersama-sama menyelamatkan diri. 
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Informan 5 menghasilkan: kesadaran dari penduduk Desa Sidorejo untuk 

tanggap mengenai aktivitas gunungapi Merapi yang sewaktu-waktu erupsi, 

dengan cara memberi informasi kepada penduduk yang tinggal di daerah 

yang jauh dari jangkauan gunung Merapi serta melalui televisi. 

Kesimpulan awal dari kelima informan melalui wawancara 

tersebut, bahwa masyarakat siap siaga dalam menghadapi bencana 

gunungapi Merapi diantaranya: 1) Terdapat dukungan dari perangkat desa, 

organisasi kebencanaan dan pemerintah. 2) Diskusi serta pelatihan dari 

perwakilan setiap dusun yang bertempat di balai Desa Sidorejo. 3) Adanya 

simulasi bencana yang diadakan di balai Desa Sidorejo oleh perangkat 

desa dan organisasi kebencanaa. 4) Kesadaran kepada setiap warga 

Sidorejo untuk tanggap terhadap aktivitas gunungapi Merapi. 

Desa Sidorejo memiliki organisasi kebencanan yang menangani erupsi 

gunungapi Merapi. Pembagian organisasi kebencanaan ini sudah terdapat 

pembagian kerja, diantaranya TAGANA mengkhususkan pada Dapur Umum, 

PASAG MERAPI mengkhususkan pada Kesiapsiagaan, FORUM KLASTER 

MERAPI mengkhususkan pada Ekonomi dan ORA MERAPI mengkhusukan pada 

koperasi dan pengobatan. 

Satuan Pendidikan (Sekolah Dasar Negeri I dan II Sidorejo) juga bekerja sama 

dengan Universitas serta Lembaga Kebencanaan guna meminimalisir terjadinya 

korban harta, benda dan jiwa khususnya di lingkup satuan pendidikan. Dengan 

dibuatnya Silabus dan Sistim Penilaian Merapi, diharapkan mampu memberikan 

usaha mandiri bagi para guru dan murid. Berikut isi Standar Kompetensi (SK):  

1. Mendeskripsikan Gunungapi Merapi dan Manfaatnya. 

2. Mendeskripsikan Status dan Ancaman Letusan Gunungapi Merapi. 

3. Memahami Dampak Letusan Gunungapi Merapi. 
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4. Memahami Sistim Peringatan Dini di Gunungapi Merapi. 

5. Memiliki gambaran Tentang Daerah Rawan Bencana dan Upaya 

Penyelamatannya 

6. Menguraikan Kehidupan di Pengungsian. 

 

SIMPULAN 

1. Hasil wawancara kepada informan, masyarakat siap siaga apabila sewaktu-

waktu Gunung Merapi mengalami erupsi. Dengan ukuran: 

a. Musyawarah atau diskusi setiap dusun, 

b. Pelatihan siaga bencana,Simulasi, 

c. Simulasi terjadinya erupsi Merapi, 

d. Kesadaran setiap individu untuk menyelamatkan diri, 

e. Dukungan dari organisasi kebencanaan di Desa Sidorejo.  

2. Dalam satuan pendidikan juga siap apabila sewaktu-waktu Gunung Merapi 

erupsi dengan wujud: terdapat jalur evakuasi disetiap kelas, dibuatnya silabus 

kesiapsiagaan bencana Gunungapi Merapi, pelatihan siaga bencana. 

 

 

 

 

 


�



�

�

Muhammad Mujibur Rohman, Pendidikan Geografi 2013, FKIP-UMS            

�

 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonim ________. Kabupaten Klaten. (Online), (http://id.wikipedia.org/wiki/ 

Kabupaten_Klaten, diakses tanggal 8 Januari 2013). 

Anonim _______. Menara Pantau atau Radio Komunikasi Desa Sidorejo. 

Kronologi letusan. Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang.  

Anonim _______. Profil Desa dan Kelurahan. 2013. Desa Sidorejo, Kecamatan 

Kemalang, Kabupaten Klaten.  

Bungain, B. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofi dan 

Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: Rajagrafindo 

Persada.  

BNPB. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana. 

Khairuddin dkk. 2011. Dampak Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana terhadap 

Kesiapsiagaan Komunitas Sekolah.  

Sarwidi.(2008). Penanggulangan Bencana Gunung Merapi Berdasarkan Sistim 

Penanggulangan Bencana Nasional. http://dppm.uii.ac.id 10 Mei 2013. 

Sunarti, Euis. 2009. Evaluasi Penanggulangan Bencana Di Indonesia. Jurnal 

Penanggulangan Bencana. 

 

�

���


