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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa sekarang ini bencana sering terjadi, baik di Pulau Jawa, Sumatera, 

maupun di pulau-pulau besar lainnya. Masyarakat yang minim ilmu pengetahuan 

dan kurangnya tekhnologi menjadi korban dari bencana alam. Perlu upaya untuk 

meminimalisir korban yang jatuh akibat bencana alam. Serta perlu adanya evaluasi 

kesiapsiagaan terhadap bencana alam.  

Wilayah Klaten merupakan area yang dekat dengan Gunung Merapi. Secara 

geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 

7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 665,56 km2. 

Ditinjau dari ketinggiannya, kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi 

dengan ketinggian antara 75-900 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi 

wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan 

wilayah berbukit di bagian selatan. 

Ditinjau dari topografi, wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari dataran dan 

peGunungan, dan berada dalam ketinggian yang bervariasi, yaitu 9,72% terletak di 

ketinggian 0-100 meter dari permukaan air laut. 77,52% terletak di ketinggian 100-

500 meter dari permukaan air laut dan 12,76% terletak di ketinggian 500-900 meter 

dari permukaan air laut.  
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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 
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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.  

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang penelitain, penulis memberikan gambaran awal 

evaluasi kesiapsiagaan pada kecamatan Kemalang, khususnya Sidorejo: 

1. Sejauh mana kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana Gunung Merapi? 

2. Apakah ada upaya dari satuan pendidikan terhadap erupsi Gunung 

Merapi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ialah: 

1. Melakukan evaluasi mengenai kesiapsiagaan bencana Gunung Merapi. 

2. Terdapat wujud usaha dari satuan pendidikan terhadap Gunung Merapi.  
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kesiapsiagaan masyarakat Sidorejo terhadap erupsi 

Gunung Merapi. 

2. Implementasi evaluasi kesiapsiagaan Gunung Merapi. 

3. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih mengenai situasi 

Gunung Merapi khususnya Desa Sidorejo. 

 

E. Daftar Istilah 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan 

berdaya guna (UU RI No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).  

Kesiapsiagaan menurut Carter (1991) adalah tindakan-tindakan yang 

memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu 

untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna.  

Evaluasi menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perkiraan keadaan atau 

penilaian. 

Evaluasi menurut Mardapi, Djemari (2003), adalah kegiatan menafsirkan atau 

mendeskripsikan hasil pengukuran. 
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Bencana menurut WHO adalah peristiwa alam yang terjadi secara tiba-tiba yang 

diakibatkan oleh kekuatan yang cukup untuk menimbulkan adanya tindakan 

bantuan. 
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