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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keunikan geologi kepulauan Indonesia berada di pertemuan tiga 

lempeng raksasa, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan 

Lempeng Pasifik. Ketiga lempeng raksasa itu sejak dahulu kala hingga kini 

masih terus dan sedang berinteraksi satu sama lain. Berdasarkan teori 

tektonik lempeng (plate tectonic), kulit bumi disusun oleh lempeng-lempeng. 

Lempeng bumi ini merupakan lapisan masa batuan padat yang keras dan 

kaku. Proses pergerakan lempeng-lempeng bumi menyebabkan gempabumi 

Jan Sopaheluwakan, (2006) 

Kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Data bencana dari BAKORNAS PB (BNPB) pada Tahun 2003-2005 telah 

terjadi 1.429 kejadian bencana, di mana bencana hidrometeorologi 

merupakan bencana yang paling sering terjadi yaitu 53,3% dari total kejadian 

bencana di Indonesia. Total bencana hidrometeorologi, yang paling sering 

terjadi adalah banjir (34,1% dari total kejadian bencana di Indonesia) diikuti 

oleh tanah longsor (16%), kejadian bencana geologi (gempabumi, tsunami, 

dan letusan gunung berapi) hanya 6,4%, bencana ini telah menimbulkan 

kerusakan dan korban jiwa yang besar, terutama akibat gempabumi yang 

diikuti tsunami di Provinsi NAD dan Sumut tanggal 26 Desember 2004 dan 

gempabumi besar yang melanda Pulau Nias, Sumut pada tanggal 28 Maret 
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2005, dan beberapa kejadian di Yogyakarta, Tasikmalaya, dan Padang 

Ariantoni,et al, (2009) 

Pada hari Sabtu, 27 Mei 2006 pukul 05.53 pagi Pulau Jawa bagian 

selatan diguncang gempabumi yang merusak Kabupaten Klaten dan Propinsi 

Yogyakarta. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) 

mencatat kekuatan gempa pada 5,9 Skala Richter. Badan Survei Geologi 

Amerika Serikat (U.S. Geological Survey) mencatat kekuatan gempa sebesar 

6,3 Skala Richter pada kedalaman 10 km. 

(http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2006/usneb6/).  

Pusat gempa terletak di daratan selatan Yogyakarta (79°9’62” Lintang 

Selatan, 110°45’8” Bujur Timur).  Laporan Inter Agency Standing 

Committee – IASC (2006) menyebutkan bahwa dua wilayah terparah adalah 

Kabupaten Bantul di D.I. Yogyakarta dan Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. 

Gempabumi tersebut mengakibatkan korban tewas seketika sebanyak 5.744 

orang, dan melukai lebih dari 45.000 orang.  Sebanyak 350.000 rumah hancur 

atau rusak berat dan 278.000 rumah rusak sedang atau ringan. Dampak 

gempa ini menyebabkan 1,5 juta orang tidak memiliki rumah karena rusak 

atau hancur. Total penduduk terdampak gempa adalah 2,7 juta jiwa. 

Kerusakan bangunan akibat gempa 27 Mei Tahun 2006 di D.I. 

Yogyakarta dan propinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam gambar 1.1. di 

bawah ini. 

 

 

http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqinthenews/2006/usneb6/
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Banyaknya korban jiwa akibat gempabumi umumnya disebabkan 

karena minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai proses alam, dan 

kurangnya pengetahuan tentang tindakan yang harus dilakukan saat terjadi 

bencana. Berkaitan dengan hal tersebut Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia 

sebagai institusi riset ikut bertanggungjawab dan telah terlibat aktif untuk 

telah melakukan penelitan dan memberikan kontribusinya dalam masalah 

pendidikan publik, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Jan 

Sopaheluwakan, (2006). Hasil kajian yang dilakukan terhadap masyarakat di 

Kab. Aceh Besar, Kota Bengkulu, dan Kota Padang menunjukkan bahwa 

tingkat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana masih rendah 

yaitu antara kategori belum siap dan kurang siap, dengan nilai indeks 

kesiapsiagaan antara 40 sampai 50 Jan Sopaheluwakan, (2006). 

Besarnya risiko bencana gempabumi di Kabupaten Klaten 

memerlukan perencanaan dan penanganan bencana gempabumi. Pengertian 

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, 

luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau 

kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat PERKA BNPB No 2, 

(Tahun 2012). 

Besarnya risiko bencana gempabumi tersebut memerlukan suatu 

penataan atau perencanaan yang matang dalam penanggulangannya, sehingga 

dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu sehingga tindakan pengurangan 

risiko bencana harus segera dilaksanakan mengingat potensi kerawanan yang 



5 
 

 
 

dimiliki di daerah tersebut. Upaya pengurangan risiko bencana yang dapat 

dilakukan misalnya menggalakkan pelatihan kepada masyarakat tentang 

mitigasi bencana gempabumi. 

Pada Tahun 2007 telah dideklarasikanUndang-Undang No 24 Tahun 

2007 tentang penanggulangan bencana alam. Undang-Undang tersebut 

mengamanatkan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya menjadi beban 

pemerintah semata, tetapi menjadi beban seluruh unsur masyarakat, dan 

lembaga usaha. Pasal 27 memuat ketentuan tentang kewajiban masyarakat, 

dan pasal 28 tentang peran lembaga usaha dan lembaga internasional. 

Didasarkan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 maka menjadi dasar 

masyarakat dan pemerintah akan arti pentingnya memanajemen bencana 

melalui pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana  telah 

dimulai pada periode-periode ini dengan adanya pelatihan mitigasi bencana 

dan pembuatan tanda jalur evakuasi bencana pasca gempabumi 27 Mei 2006 

di Kabupaten Klaten.  

Berdasarkan latarbelakang tersebut peneliti melakukan penelitian di 

Desa Tirtomarto, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten dengan judul 

“TINDAKAN MASYARAKAT DALAM PENGURANGAN RISIKO 

BENCANA GEMPABUMI DI DESA TIRTOMARTO, KECAMATAN 

CAWAS, KABUPATEN KLATEN”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah tingkat kerentanan sosial, ekonomi, dan fisik bencana 

gempabumi di Desa Tirtomarto, dan 

2. bagaimanakah tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat dalam 

pengurangan resiko bencana gempabumi di Desa Tirtomarto. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat kerentanan bencana gempabumi di Desa Tirtomarto, 

dan 

2. mengetahui tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan masyarakat dalam 

pengurangan risiko bencana gempabumi di Desa Tirtomarto. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Mengembangkan pengetahuan mengenai pengurangan risiko bencana 

gempabumi. 

b. Mengembangkan wawasan mengenai mitigasi bencana, manajemen 

bencana, dan penanggulangan bencana gempabumi. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bahan masukan atau input bagi lembaga atau organisasi dalam 

membuat kebijakan dalam penanganan bencana gempabumi. 

b. Memberi pengetahuan masyarakat akan pengurangan risiko bencana 

gempabumi.   

 

 


