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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

Gunungapi Merapi merupakan gunung yang aktif, memiliki bentuk tipe 

stripe strato yang erupsinya telah mengalami perbedaan jenis erupsi, yaitu erupsi 

letusan dan leleran ( Eko Teguh Paripurno, 2008 ). Erupsi lelehan menghasilkan 

lidah lava, kubah lava, aliran piroklastika. Erupsi letusan menghasilkan jatuhan 

piroklastika yang terdiri dari batuan berukuran besar ( kerikil ) sampai berukuran 

halus. Batuan halus dapat jatuh pada jarak mencapai ratusan km dari kawah 

karena dapat terpengaruh oleh adanya hembusan angin. Aliran piroklastika terdiri 

dari gas panas, abu vulkanik, dan bebatuan. Aliran ini dapat bergerak dari 

gunungapi secara cepat dan menghasilkan gas yang sangat panas. 

Menurut Agung Mulyo ( 2009 ) lahar adalah lumpur vulkanik yang mengalir 

dari puncak gunungapi menuju lereng gunung tersebut. Lahar terdiri atas bahan-

bahan piroklastika dan batuan-batuan lainnya yang bercampur dengan air, baik 

air hujan maupun air danau yang terdapat di dalam kawah. Air yang terdapat 

pada danau menjadi sangat panas pada saat erupsi, lahar yang terbentuk juga 

akan menjadi panas sehingga dinamakan lahar panas.Lahar dingin adalah lahar 

yang terjadi bila selang waktunya cukup lama setelah peristiwa letusan. Lahar 

merupakan aliran lumpur yang mengandung material rombakan bongkah-

bongkah menyudut sebagian besar berasal dari gunungapi. Bahaya lahar 
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Gunungapi Merapi berdampak luas bagi masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan 

bukan hanya kehilangan nyawa, tetapi juga hilang dan rusaknya harta benda 

sebagai aset penghidupan masyarakat. 

Letusan Gunungapi Merapi juga mengakibatkan tercemarnya udara yang 

mengandung Sulfur Dioksida, Nitrogen Dioksida serta beberapa partikel debu 

yang berpotensi meracuni makhluk hidup di sekitar. Material yang dikeluarkan 

gunungapi berpotensi menyebabkan timbulnya penyakit yang disebut dengan 

ISPA. Lahar panas akibat letusan Gunungapi Merapi juga dapat mengakibatkan 

hutan di sekitar kawasan Merapi rusak terbakar dan ekosistem yang ada di dalam 

hutan otomatis akan terancam. 

Menurut Benyamin Lakitan ( 2010 ) letusan Gunungapi Merapi pada tahun 

2010 yang memakan korban lebih dari 350 jiwa. Lereng gunungapi Merapi ini 

termasuk padat penduduknya, terutama karena lahannya yang subur untuk 

usahatani sayuran dan tanaman pangan. Pada saat meletus tidak kurang dari 

350.000 jiwa diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Peristiwa erupsi Gunungapi 

Merapi cukup membawa dampak meluas, baik di wilayah-wilayah sekitar 

Gunungapi Merapi sendiri ( Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten 

Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali dan Klaten ) maupun wilayah 

lain, seperti kabupaten Purworejo, Kebumen, Purwokerto, bahkan hingga 

kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.  
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Fenomena bencana alam menjadi ancaman bagi keberlangsungan lingkungan 

karena frekuensi kejadiannya yang meluas di banyak negara dan telah 

menimbulkan dampak yang luar biasa baik bagi manusia maupun lingkungan. 

Indonesia telah menyusun undang-undang khusus tentang penanggulangan 

bencana. Hal ini mengingat frekuensi kejadian dan dampaknya yang perlu 

ditangani secara serius.  Undang-undang Penanggulangan Bencana tahun 2007 

menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan merupakan salah satu akibat yang 

harus dialami saat bencana alam terjadi. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan 

dapat berupa rusaknya kawasan budi daya seperti persawahan, perkebunan, 

peternakan dan pertambangan, terjadinya erupsi gunungapi, erosi, tanah longsor, 

kebakaran hutan, perubahan bentang alam, pendangkalan sungai, hilangnya 

sejumlah spesies, rusaknya berbagai habitat flora dan fauna hingga kerusakan 

ekosistem. Gagalnya fungsi ekosistem tidak dapat lagi mendukung kehidupan 

masyarakat. Kualitas kesejahteraan menurun drastis berikut dengan kesehatan 

dan pendidikan, bahkan manusia sebagai pengelola lingkungan hidup juga 

terancam jiwa dan keselamatannya saat bencana terjadi.  Selama ini, 

penanggulangan bencana dianggap sebagai tugas dan kewajiban pemerintah 

semata, sementara masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat ( KSM ) 

cenderung menjadi pihak yang kurang mengambil peran dalam upaya untuk 

pengurangan risiko bencana ( pra-bencana ). 

Letusan gunungapi tidak akan memberikan jenis dan tingkat ancaman pada 

seluruh kawasan rawan bencana yang ada. Masyarakat harus mampu memahami 
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bahaya yang mengancam, dan selanjutnya mampu mengorganisasikan diri 

mengenai bagaimana, kemana, dan kapan harus mengungsi. Masyarakat di titik 

rawan limpasan lahar harus pindah segera dan secepatnya kearah dataran tinggi. 

Zona evakuasi dan rute pengungsian harus ditentukan secara aman. Masyarakat 

harus memahami potensi bahaya dan prosedur evakuasi, sehingga mereka tidak 

tetap berada di tempat tinggal ketika bahaya telah datang atau mereka telah 

kembali ketika ancaman masih belum berakhir. Badan-badan pelayanan 

masyarakat seperti polisi, pemadam kebakaran dan tentara, difungsikan untuk 

membantu kelancaran pengungsian. Kesadaran masyarakat sangat diutamakan 

agar dapat mengurangi korban akibat letusan Gunungapi Merapi, selama ini 

masyarakat tidak sadar akan bahaya yang ditimbulkan Gunungapi Merapi. 

Kesadaran masyarakat tentang bahaya dan dampak akibat bencana harus 

ditanamkan sehingga masyarakat siap dalam menghadi bencana yang melanda. 

Kesadaran masyarakat dan  pengetahuan serta informasi kebencanaan letusan 

gunungapi akan lebih banyak lagi diketauhi oleh masyarakat karena kebencanaan 

merupakan tanggung  jawab kita semua, terutama bagi masyarakat yang tinggal di 

dekat wilayah rawan bencana letusan gunungapi khususnya di Desa Tegalmulyo. 

Banyak kerugian yang dialami oleh manusia akibat erupsi Gunungapi 

Merapi maka penyusun tertarik mengambil judul ”Respon Masyarakat 

Terhadap Risiko Bencana Erupsi Gunungapi Merapi di Desa Tegalmulyo 

Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten”. 
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B.  Perumusan Masalah Penelitian 

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimanakah respon 

masyarakat terhadap risiko bencana erupsi Gunungapi Merapi di desa Tegalmulyo 

Kecamatan Kemalang  Kabupaten Klaten? 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu, ingin mengetahui respon masyarakat 

terhadap risiko bencana erupsi Gunungapi Merapi di Desa Tegalmulyo Kecamatan 

Kemalang  Kabupaten Klaten 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan setelah dilakukan penelitian yaitu, untuk 

mengetahui respon masyarakat terhadap risiko bencana erupsi Gunungapi Merapi 

di desa Tegalmulyo Kecamatan Kemalang  Kabupaten Klaten  

E. Daftar Istilah 

Respon berasal dari kata response, yang berarti jawaban, balasan atau 

tanggapan ( reaction ). Respon adalah Setiap tingkah laku pada hakekatnya 

merupakan tanggapan atau balasan (respon) terhadap rangsangan atau stimulus ( 

Sarlito, 1995 ). 

Risiko adalah kemungkinan kejadian atau keadaan yang dapat mengancam 

kehidupan, misalnya : ancaman bencana alam yang sering terjadi di Indonesia.  

Risiko Bencana (Disaster Risk) adalah tingkat kerusakan dan kerugian 

yang sudah diperhitungkan dari suatu kejadian atau peristiwa alam. 
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Erupsi adalah cara keluarnya magma sampai ke permukaan bumi ( Agung 

Mulyo,2009 ). 

 


