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 Letusan Gunung Merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 hingga mencapai 

puncak letusan terbesar 5 November 2010 mengakibatkan dampak bagi 

masyarakat Desa Keputran. Kondisi ini menimbulkan dampak perekonomian 

masyarakat, administrasi, infrastruktur dan psikologis terhadap masyarakat pada 

umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dampak bencana erupsi 

merapi di Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, (2) 

mengetahui upaya mengurangi dampak bencana erupsi merapi di Desa Keputran 

Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten, dan (3) mengetahui tanggapan yang 

dilakukan masyarakat di Desa Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten 

saat terjadinya erupsi gunung merapi. Penelitian dilakukan menggunakan teknik 

analisa data yaitu reduksi data, penyajian data dengan pembahasan dalam 

analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan cara observasi lapangan, wawancara, angket (kuesioner), dan 

studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa : 1)  dampak erupsi merapi 

Tahun 2010 menunjukan peningkatan dari sebelumnya sehingga masyarakat ikut 

mengungsi, 2) pasca terjadinya bencana erupsi Desa Keputran tidak mengalami 

dampak yang begitu besar, hanya terkena hujan abu yang mengakibatkan fasilitas 

umum, rumah penduduk dan area pertanian. 3) upaya yang harus dilakukan 

untuk mengurangi dampak erupsi perlu diadakan sosialisasi mengenai tentang 

pengurangan resiko bencana. Ini dapat disimpulkan bahwa Desa Keputran masih 

dalam zona aman dari bencana erupsi merapi. 

Kata kunci: Tanggapan, Dampak, Upaya.  
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PENDAHULUAN 

Bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa oleh alam, manusia, 

dan atau keduanya yang menyebabakan 

timbulnya korban manusia, kerugian 

harta. Potensi bencana di Indonesia 

dapat dikelompokan menjadi dua yaitu 

potensi bahaya utama (main hazard) 

dan potensi bahaya ikutan (coleteral 

hazard). Potensi bahaya utama (main 

hazard) daapt dilihat melalaui potensi 

bencana gempa yang dapat dilihat 

bahwa Indonesia dilalui jalur-jalur 

gempa, peta potensi bencana letusan 

gunungapi, peta potensi bencana tanah 

longsor, peta potensi bencana banjir dan 

lain-lain maka dari itu Indonesia 

memiliki potensi bahaya utama (main 

hazard potency) yang tinggi. Bangunan 

terbuat dari kayu,  kepadatan bangunan, 

kepadatan industri merupakan potensi 

bahaya ikutan (collaeteral hazard 

potency) juga angat tinggi. Maka dari 

itu sebagian wilayah yang rawan dengan 

bencana, upaya penanggulangan resiko 

bencana adalah menajemen bencana. 

Fenomena Gunungapi Merapi 

yang berada di perbatasan di Jawa 

Tengah dan DIY begitu indah dan pada 

saat tertentu berbentuk stratovolcano. 

Namun disaat lain muncul menjadi 

sosok yang ganas dan mengerikan yang 

mengakibatkan jatuh korban.Gunung 

yang mempunyai ketinggian 2.968 

meter diatas permukaan air laut 

(sebelum erupsi 2010). ( Dr Surono, 

Solopos harian Jogja), erupsi Merapi 

merupakan hal biasa setiap rata-rata 4 

Tahunan yang sering dialami masyrakat 

Magelang pada khusunya. Material 

erupsi Merapi kerah Selatan-tenggara 

adalah Geger Baya, namun 3 Juni 2006 

nampak sudah goyah, disusul 5 juni dan 

akhirnya 14 Juni 2006, Geger Baya 

gugur, berakhir sudah tugas Geger Baya 

melidungi material erupsi Merapi 

kearah Selatan-Tenggara. Akhir episode 

erupsi Merapi 2006, menyatakan bahwa 

potensi ancaman erupsi Merapi ke 

depan adalah ke arah Selatan-Tenggara. 

Sejak awal 2010 hingga akhir Oktober 

2010, Merapi berbisik akan menepati 

janjinya dengan cara yang sangat 

berbeda dari biasanya. Dalam 

pemantauan 21 Oktober 2010 saat 

dinyatakan Siaga Merapi. Energi Merapi 

yang dilepaskan dalam bentuk gempa 

bumi gunug apai atau vulkanik, telah 

mencapai 3 kali lipat energi gempa 

bumi gunung api yang dilepaskan sesaat 

menjelang erupsi 1997, 2001, dan 2006. 

Pada tanggal 24 Oktober 2010 Merapi 

goyang di tenggarai dengan 

penggelembungan tubuh tidak seperti 

biasanya, signal-signal alam berupa 

kegempaan yang lebih bertenaga (energi 

gempa bumi vulkanik Gunung Merapi 

lebih besar dan lebih banyak dari 

biasanya sebelum erupsi), kandungan 

uap air dalam gas yang dikeluarkan 

menurun dratis juga tidak seperti 

biasanya  artinya Merapi telah 

mengubah langgamnya, yang tidak lagi 

mengikuti langgam yang telah lalu. 

(Surono, 2011 : 4) 
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Pengurangan resiko bencana 

adalah konsep dan praktin mengurangi 

resiko bencana melalui upaya sistematis 

untuk menganalisa dan mengelola 

faktor-faktor penyebab dari bencana 

termasuk dengan dikuranginya paparan 

terhadap ancaman, penurunan 

kerentanan manusia dan properti, 

pengelolaan lahan dan lingkungan yang 

bijaksana, serta meningkatkan 

kesiapsiagaan terhadap kejadian yang 

merugikan. 

Erupsi Merapi 2010 mengancam 

lebih bahaya karena erupsi explosive 

seperti yang dipaparkan oleh Dr Surono. 

Kabupaten Magelang, Slemam DIY, 

Klaten dan Boyolali yang berpotensi 

terkena hujan debu, awan panas dan 

lahar dingin yang beradius dekat dengan 

Merapi. Dahsyatnya erupsi Merapi yang 

terjadi di beberapa kabupaten membuat 

ketakutan pada masyarakat sehingga 

masyarakat panik dan lari untuk 

menyelamatkan diri menjauh walau 

masih ada sebagian warga yang percaya 

dengan mitos-mitos untuk menetap di 

desa-desa tersebut walau sudah 

diperingatkan Merapi dalam keadaan 

awas. 

Wawancara yang dilakukan 

dengan salah satu warga masyarakat 

Desa Keputran sebagai berikut 

 ”sudah lama saya tinggal disini, 

dari saya lahir sudah berada di 

desa ini. Dari dulu bapak saya 

juga tidak pernah mengungsi tidak 

terjadi apa-apa. Sekarang saya 

juga sudah merasa nyaman 

dirumah jadi saya tinggal saja 

dirumah, istri beserta anak saya 

suruh untuk mengungsi. Karena 

saya punya tanggung jawab 

menjaga keluarga dan harta 

benda yang dimiliki termasuk 

ternak”. (Bapak Suroso, 2013). 

Dalam bencana erupsi Merapi ini 

yang paling rentan terkena dampak 

bencana ialah para lansia dan anak-

anak. Kurangnya kesiapan dan 

pengetahuan menyebabkan rentan 

terkena bahaya. Kurangnya kesiapan 

menyebakan sebagian bersar merekan 

menyelamatkan diri dengan berlari 

tanpa arah dan tanpa prosedur 

penyelamatan diri yang baik. 

Sosialisasi pada masyarakat 

tentang pengurangan resiko sangat perlu 

dilakukan agar dampak yang terjadi 

setelah bencana erupsi tidak terlalu 

besar baik kerugian secara material dan 

non material. Walaupun Desa Keputran 

yang pada awalnya hanya sebagai desa 

yang tepat untuk pengungsian tetapi 

tidak menutup kemungkinan terkena 

dampak eruspi dan akhirnya juga 

terkena dampak tersebut. 

Berdasarkan hal itu maka 

dilakukan penelitian dengan tujuan 

upaya mengurangi dampak bencana 

erupsi Merapi di Desa Keputran 

Kecamatan Kemalang Kabupaten 

Klaten. Mengeratahui dampak yang 

terjadi di Desa Keputran dan 

mengetahui tanggapan masyarakat 
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dalam menghadapi bencana erupsi di 

Desa Keputran Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten/ 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Lokasi penelitian adalah Desa 

Keputran Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten. Desa Keputran 

dipilih sebagai lokasi penelitian dengan 

pertimbangan karena pernah terkena 

bencana erupsi Merapi Tahun 2010 dan 

lokasi berada di lereng gunung Merapi. 

Pelaksanaan penelitian ini 

dilakukan dalam waktu lima bulan, 

mulai bulan Mei 2013 sampai 

September 2013. 

Tabel 1 

Jadwal Penelitan 

Kegiatan 

Tahun 2013 

M
ei

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
g

t 

S
ep

 

Persiapan Proposal √     

Penyusunan Proposal √ √ √   

Pengumpulan Data   √ √  

Analisis Data    √  

Penyusunan Laporan Akhir     √ 

 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah mencakup seluruh Kepala 

Keluarga (KK) yang berada di Desa 

Keputran sejumlah 930 orang. 

Penentuan ukuran sampel pada 

penelitian ini menggunakan rumus yang 

telah dikemukakan oleh Yamane (1967) 

dituliskan sebagai berikut : 

n
𝑁

𝑁𝑑²+1
 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

N= jumlah populasi 

d²=presisi (ditetapkan 10% dengan 

tingkat kepercayaab 95%) 

 

Berdasarkan rumus diatas, maka 

jumlah dari populasi 930 diperoleh 

ukuran sampel sebesar 90,2 yang 

kemudian dibulatkan menjadi 90 sampel 

penelitian. Penelitian ini menggunakan 

teknik pengambilan sampel dengan cara 

simple random sampling. Dalam 

Sugiyono (2010:82) “dikatakan simple 

(sederhana) karena pengambilan 

anggota sampel dan populasi dikatakan 

secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. 

Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi Lapangan 

Cara dan teknik pengumpulan data 

dengan melakukan pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap 

gejala atau fenomena yang ada pada 

proyek penelitian. 

2. Wawancara (Interview) 

Merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide 
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melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam satu topic 

tertentu. 

3. Angket (Kuesioner) 

Usaha mengumpulkan informasi 

dengan menyampaikan sejumlah 

pertanyaan tertulis. 

4. Studi Literatur 

Suatu teknik mendapatkan teori 

guna memperoleh pendapat dari para 

ahli dan teorinya melalui bacaan. 

Analisis data yang dilaksanakan 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model Miles and Huberman 

(1994), aktivitas ini dalam analisa data 

menggunakan deskriptif kualitatif. 

Agar hasil penelitian ini tidak 

diragukan kebenarannya, maka peneliti 

memerlukan keabsahan data. Hal ini 

dilakukan karena diakui alat 

pengambilan data dengan menggunakan 

wawancara dan observasi mengandung 

banyak kelemahan. Menurut Lincoln 

dan Guba, paling sedikit ada empat 

standar dan kriteria utama guna 

menjamin keabsahan data hasil 

penelitian kualitatif, yaitu : 

 

1. Standat Kredibilitas 

Identik dengan validitas internal 

dalam penelitian kuantitatif. Hal ini 

dilakukan agar tingkat kepercayaan 

penelitian meningkat dan sesuai yang 

ada di lapangan. 

2. Standar Transferabilitas 

Standar ini merupakan modifikasi 

validitas eksternal dalam penelitian 

kuantitatif. Pada prinsipnya, merupakan 

pertanyaan empirik yang tidak dapat 

dijawab oleh peneliti kuantitatif itu 

sendiri, tetapi dijawab dan dinilai oleh 

para pembaca laporan penelitian. 

3. Standar Dependabilitas 

Boleh dikatakan mirip dengan 

standar reabilitas. Adanya pengecekan 

atau penilaian akan ketetapan peneliti 

dalam mengkonseptualisasikan apa 

yang diteliti merupakan cerminan dari 

kemantapan dan ketetapan menurut 

standar reliabilitas penelitian. 

4. Standar Konfirmabilitas 

Lebih terfokus pada audit 

(pemeriksaaan) kualitas dan kepastian 

hasil penelitian, apa benar berasal dari 

pengumpulan data di lapangan. Audit 

biasanya dilakukan bersama dengan 

audit dependabilitas. 
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HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Lokasi penelitian di Desa Keputran 

di bagi menjadi 3 daerah oleh penulis. 

Dibagi menjadi 3 zona, yang setiap zona 

mewakili beberapa dukuh berdasarkan 

letak terdekat dengan jalan kecamatan, 

yaitu : 1) Zona I terdiri dari dukuh 

Karang Kembang, Karang Soko, Soko, 

Tegal Serut, Banjaran, Gatak, dan 

Kalikajar. 2) Zona II terdiri dari dukuh 

Tegal Soko, Kembang, Tasikmadu, 

Ngrendet, dan Badran. 3) Zona III 

terdiri dari dukuh Keputran, Papringan, 

Kadipolo, Pandean, Santan, Mancasan, 

Tambak Watu, dan Dukuh. 

1. Latar belakang kronologi terjadinya 

erupsi Merapi Tahun 2010 di Desa 

Keputran 

Masyarakat Desa Keputran hanya 

mengandalkan dari kabar yang beredar. 

Jika banyak orang yang berlarian di 

jalan baru melakukan tindakan 

mengungsi atau tidak. Biasanya di 

umumkan lewat masjid dan mushola 

yang ada di dukuh masing-masing serta 

menunggu kabar instruksi dari aparatur 

desa itu sendiri. 

Pada saat intensitas gempa di 

kawasan Merapi semakin meningkat 

masyarakat diminta untuk waspada, 

masyarakat diminta menggunakan 

masker dalam beraktivitas. Aktivitas 

Merapi Tahun 2010 berbeda dengan 

aktivitas sebelumnya, kali ini intensitas 

gempa mencapai 375 multiphase yang 

menjakibatkan jarak aman dari pusat 

Merapi yang semula hanya beeradius 10 

km ditingkatkan menjadi 20 km yang 

dimana Desa Keputran berada pada 

radius 14 km harus ikut mengungsi 

menuju lokasi yang lebih jauh. 

2. Dampak bencana erupsi Merapi 

Tahun 2010 di Desa Keputran 

Akibat dari letusan gunung Merapi 

menimbulkan dampak yang terlihat 

secara langsung oleh masyarakat Desa 

Keputran. Hujan abu vulkanik yang 

mengakibatkan dampak utama 

mengakibatkan debu yang mengotori 

rumah warga, kondisi lahan pertanian 

yang kotor terkena debu hingga ada 

yang gagal untuk di panen, serta lahan 

usaha yang menjadi rusak terkena debu. 

Dampak ekonomi dirasakan oleh 

masyarakat Desa Keputran setelah 

terjadinya erupsi Merapi, dampak 

turunan yang dirasakan masyarakat 
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setelah erupsi ialah hilangnya pekerjaan 

masyarakat sebagai petani untuk 

sementara dikarenakan lahan untuk 

bertani telah rusak terkena hujan abu 

vulkanik. Masyarakat yang semula 

bekerja sebagai petani untuk sementara 

bekerja menjadi buruh di penggilingan 

batu dan penambangan pasir di Kalo 

Woro. 

Dampak ekonomi juga 

mempengaruhi tingkat pendapatan 

masyarakat Desa Keputran pada kondisi 

setelah terjadinya erupsi Merapi Tahun 

2010. Pada sebelumnya masyarakat 

yang mempunyai penghasilan tetap 

menjadi belum pasti karena dampak 

erupsi tersebut. Karena dampak yang 

ditimbukan mempengaruhi pekerjaan 

masyarakat apalagi yang bekerja 

menggantungkan hasil alam. 

Kehidupan sosial masyarakat 

Desa Keputran sendiri tidak mengalami 

perubahan secara signifikan, hanya 

terdapat beberapa permasalahan yang 

harus dihadapi, yaitu : 

a. Kehilangan mata pencaharian 

karena kerusakan lahan pertanian dan 

hancurnya tempat usaha. Sebagian 

masyarakat yang bekerja pada pertanian 

merasakan dampak erupsi Merapi 

Tahun 2010, akan tetapi tidak terlalu 

lama menganggur karena dampak tidak 

terlalu buruk. 

b. Berpisah dengan kepala keluarga 

karena ayah atau suami banyak memilih 

untuk tetap tinggal dirumah dengan 

alasan menjaga rumah, harta benda dan 

tetap bekerja sebagai petani, berkebun 

atau peternak. Hal ini tidak bisa 

ditinggalkan karena merupakan 

tanggung jawab sebagai kepala 

keluarga. 

c. Terganggunya pendidikan anak-

anak yang tidak bisa sekolah karena 

kerusakan sarana prasarana sekolah. Ini 

menyebabkan sekolah menjadi libur 

karena adanya erupsi, siswa tidak bisa 

mendapatkan pelajaran pada seharusnya 

karena juga ikut mengungsi. Karena 

erupsi ini para siswa yang sekolah 

menjadi ketinggalan pelajaran. 

3. Upaya mengurangi dampak bencana 

erupsi Merapi Tahun 2010. 

Upaya yang dilakukan masyarakat 

untuk mengurangi dampak erupsi. 

Masyarakat lebih siaga dan waspada 

dalam setiap pergerakan yang terjadi 

pada gunung Merapi. Dalam 

mengurangi dampak yang terjadi 

haruslah diimbangi dengan peran serta 

apparatur desa yang memberikan 
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sosialisasi dalam sistem tanggap 

bencana di Desa Keputran. Perlu 

diadakannya peninjauan ulang bagian 

mana yang perlu ada perbaikan atau 

peningkatan agar dampak erupsi 

berkurang dari periode ke periode 

selanjutnya. 

Sosialisasi kepada masyarakat 

mengenai pengurangan resiko bencana. 

Desa Keputran sendiri belum diadakan 

pelatihan pengurangan resiko bencana 

karena letaknya yang berada dalam zona 

aman, akan tetapi akhirnya juga terkena 

dampak dan harus mengungsi. 

4. Tanggapan masyarakat terhadap 

bencana erupsi Merapi Tahun 2010. 

Masyarakat Desa Keputran tidak 

semuanya mengungsi, dari data diatas 

terbanyak masyarakat mengungsi di 

pengungsian 77%, selain itu ada 

masyarakat yang mempunyai saudara 

masih di sekitar Kota Klaten memilih 

untuk menumpak sementara sebanyak 

12% dan sisanya terdapat 11% 

masyarakat tidak mengungsi. 

Masyarakat tidak mengungsi meyakini 

bahwa tidak usah mengungsi masih 

aman berada di rumah. 

Kondisi Desa Keputran pada 

awalnya masih aman dan normal saat 

Merapi sudah mulai beraktivitas. Akan 

tetapi karena lokasi yang masih dalam 

zona aman dan lokasi untuk tempat 

pengunsian, warga masyarakat Desa 

Keputran tetap melakukan aktivitas 

normal. Ketika saat zona aman diperluas 

menjadi radius 20 km, masyarakat Desa 

Keputran diharuskan untuk mengungsi 

menuju Depo Wedi Klaten. 

Masyarakat mengungsi selama 10 

hari dalam keadaan seadanya tidak 

sempat membawa seluruh barang 

yang ada dirumah, mereka hidup 

bersama tolong menolong di lokasi 

pengungsian. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

tentang tanggapan masyarakat dalam 

menghadapi bencana erupsi di Desa 

Keputran dapat ditarik kesimpulan : 

1. Dampak erupsi gunung Merapi 

yang mengenai Desa Keputran 

N

o 
Kategori 

Zona I Zona II Zona 
III 

Jumlah 

F % F % F % F % 

1 Mengun

gsi ke 
pengung

sian 

26 90 18 64 2

5 

76 69 77 

2 Mengun
gsi ke 

saudara 

3 10 6 21 2 6 11 12 

3 Tidak 

mengung
si 

0 0 4 14 6 18 10 11 

  29 10

0 

28 100 3

3 

10

0 

90 100 
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mengakibatkan dampak turunan bagi 

masyarakat, diantaranya kehilangan 

pekerjaan bagi para petani untuk 

sementara karena lahan pertanian rusak, 

bagi para anak sekolah harus terganggu 

proses belajara mengajar karena sekolah 

diliburkan untuk sementara waktu.  

2. Upaya yang dilakukan 

masyarakat dalam menghadapi bencan 

erupsi Merapi haruslah lebih waspada 

dan siaga dalam melihat kondisi gejala 

gunung merapi, karena tidak dapat 

diprediksi hal yang akan terjadi 

nantinya 

3. Masyarakat berupaya 

menyelamatkan diri dan keluarganya 

masing-masing menuju ke lokasi yang 

lebih aman. Menuju ke lokasi 

pengungsian di Depo Wedi Klaten, ada 

masyarakat yang mengungsi ke tempat 

saudara yang masih berada di sekitar 

Klaten, dan ada juga masyarakat yang 

tidak mengungsi karena percaya tetap 

aman berada dirumah. 

Berdasarkan hal itu, maka bagi 

pemerintah maupun masyarakat sendiri 

berperan aktif dalam upaya mengurangi 

dampak bencana erupsi gunung Merapi. 

Bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan untuk lebih meningkatkan 

penelitian dengan melakukan 

pengurangan resiko bencana pada 

masyarakat agar dapat mengurangi 

dampak yang ditimbulkan oleh suatu 

bencana. 
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