
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Indonesia adalah Negara dengan kekayaan alam yang melimpah. 

Kekayaan dari flora dan faunanya, serta kekayaan dari hasil tambangnya. 

Hamparan bumi Indonesia ini juga memiliki kerawanan bencana alam yang 

tinggi. Secara  historis,  Indonesia  merupakan  Negara  dengan  tingkat  

kerawanan bencana  alam yang tinggi, baik  itu  gempa  bumi,  gunungapi, 

banjir, tanah longsor maupun juga tsunami. Negara Indonesia merupakan 

negara kepulauan dimana tempat tiga lempeng besar dunia bertemu, yaitu 

Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia, dan Lempeng Pasifik. Interaksi 

antar lempeng-lempeng tersebut lebih lanjut menempatkan Indonesia sebagai 

wilayah yang memiliki aktifitas kegunungapian dan kegempaan yang sangat 

tinggi. Sebanyak 129 gunungapi di Indonesia atau 14 persen dari seluruh 

gunungapi di dunia, terbantang dari pulau Sumatera menyusuri pulau Jawa 

kemudian menyeberang ke Bali, Nusa Tenggara hingga bagian timur Maluku 

dan berbelok ke utara pulau Sulawesi atau melingkari kepulauan Indonesia 

sehingga dikenal dengan sebutan lingkaran api (The Ring of Fire) Indonesia, 

atau jalur tektonik Indonesia (BNPB, 2011). 
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Gunung Merapi adalah salah satu gunung yang aktif di dunia. 

Masyarakat yang ada di daerah Gunung Merapi akan selalu dihantui dengan 

bahaya dari letusan gunungapi yang sewaktu-waktu akan meletus dan 

mengakibatkan korban jiwa, harta dan benda. Aktivitas Gunung Merapi pada 

tahun 2010, yang dimulai pada tanggal 26 Oktober. Erupsi pertama terjadi 

sekitar pukul 17.02 WIB. 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. Tanggal 28 Oktober 2010, 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. Berbeda dari karakter Merapi biasanya, bukannya 

terjadi pembentukan kubah lava baru, malah 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. 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 
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bahaya untuk semua tempat diperbesar menjadi 20 km dari puncak. 

Rangkaian letusan ini serta suara gemuruh terdengar hingga Kota Yogyakarta 

(jarak sekitar 27 km dari puncak), Kota Magelang, dan pusat Kabupaten 

Wonosobo (jarak 50 km). Hujan kerikil dan pasir mencapai Kota Yogyakarta 

bagian utara, sedangkan hujan abu vulkanik pekat melanda hingga 

Purwokerto dan Cilacap. Siang harinya, debu vulkanik diketahui telah 

mencapai Tasikmalaya, Bandung, dan Bogor (BNPB 2011). 

Potensi bencana alam yang tinggi pada dasarnya tidak lebih dari 

sekedar refleksi fenomena alam yang secara geografis sangat khas untuk 

wilayah tanah air kita. Peningkatan kerentanan bencana alam ini akan lebih 

parah saat masyarakat dan pemerintah sama sekali tidak menyadari dan 

tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya. Pengalaman 

memperlihatkan bahwa kejadian-kejadian bencana alam selama ini telah 

banyak menimbulkan kerugian dan penderitaan yang cukup berat sebagai 

akibat dari perpaduan bahaya alam dan kompleksitas permasalahan lainnya. 

Bencana diartikan sebagai suatu rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 

fenomena alam, ulah manusia atau oleh keduanya yang mengakibatkan 

korban jiwa, penderitaan dan atau kesengsaraan manusia kerugian harta benda 

kerusakan lingkungan hidup dan kerusakan sarana dan prasarana umum. 
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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, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 

Sukoharjo, selatan Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Gunung 

Kidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), bagian barat berbatasan dengan 

Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta), dan sebelah utara 

berbatasan dengan Kabupaten Boyolali (BNPB 2011). 

Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten yang terkena bencana 

alam Gunung Merapi. Kesuburan tanah di lereng Gunung Merapi 

mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang tingal untuk memfaatkan 

kekayaan alam yang ada di Gunung Merapi. Penelitian ini akan membahas 

salah satu desa yang terkena dampak dari letusan Gunung Merapi yaitu 

tepatnya di Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten. Peristiwa 

erupsi Merapi yang dialami masyarakat Sidorejo membuat mereka kehilangan 

tempat tinggal, kerugian harta yang tidak sedikit, dan juga mereka dapat 

kehilangan nyawa. Masyarakat Sidorejo sangat takut akan adanya erupsi 

Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan mereka. 

Hakekatnya setiap manusia itu memiliki akal pikiran untuk mempertahankan 

kehidupannya. Manusia belajar mengenali lingkungan agar dapat memenuhi 

kebutuhan serta dapat mempertahankan hidupnya, sehingga lahir suatu 
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pengetahuan yang dimiliki manusia. Manusia harus memiliki pengetahuan 

tentang keadaan lingkungan sekitar agar dapat mempertahankan hidupnya dari 

segala ancaman yang ditimbulkan oleh lingkungan mereka, termasuk 

pengetahuan bencana Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat mengancam 

mereka. Ketebalan abu dan pasir serta awan panas akibat erupsi Merapi 

menghancurkan lahan perkebunan dan ternak yang notabene sebagai subyek 

yang paling penting bagi masyarakat. Luas lahan pertanian dan perkebunan 

yang ludes diterjang awan panas berkisar 30 ha dan 318 ekor ternak mati di 

tempat (BNPB, 2011). 

Perlu disadari penuh oleh masyarakat di Desa Sidorejo Kecamatan 

Kemalang Kabupaten Klaten bahwa kita hidup di daerah yang rawan bencana, 

sehingga bencana dapat datang secara tiba-tiba. Masyarakat Desa Sidorejo 

Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten harus pandai menyiasati cara-cara 

hidup berdampingan dengan kondisi alam yang rawan bencana tersebut. 

Penelitian ini sasaran utama yang akan diteliti adalah masyarakat, sehingga 

ketika terjadi erupsi gunungapi, masyarakat harus dapat menyelamatkan diri 

bersama anak-anaknya atau keluarganya. Penelitian ini bermaksud untuk 

ingin mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana 

gunungapi. 
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Langkah awal upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap 

mitigasi bencana gunung merapi, maka penulis meneliti lebih dalam lagi 

mengenai kehidupan masyarakat di Kecamatan Kemalang dengan judul 

“Mitigasi Bencana Gunung Merapi di Masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan 

Kemalang Kabupaten Klaten”.  

Berikut adalah Peta Zonasi Kerawanan Bencana Kecamatan Kemalang : 
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B. Fokus Penelitian 

Dari orentasi lapangan di daerah Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten dapat ditemukan beberapa masalah dalam perumusan 

masalah yang kemudian oleh peneliti di rumuskan sebagai berikut ini; 

1. bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang mitigasi 

bencana Gunung Merapi di Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten? ; dan 

2. bagaiman upaya masyarakat mempersiapkan diri dengan adanya 

ancaman erupsi Gunung Merapi yang mengancam nyawa mereka 

sewaktu – waktu?. 

C. Tujuan Penelitian 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan kemajuan. Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini 

yaitu: 

1. mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang mitigasi 

bencana Gunung Merapi di Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten, dan 

2. mengetahui upaya masyarakat mempersiapkan dirinya untuk 

menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi. 
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D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan akan menghasilkan suatu manfaat, baik 

dalam segi praktis maupun teoritis. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Sebagai karya tulis ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada 

khususnya, maupun bagi masyarakat luas pada umumnya 

mengenai mitigasi bencana gunung merapi di masyarakat Desa 

Sidorejo Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten 

2. Menambah serta memperluas wawasan pengetahuan khususnya 

mengenai mitigasi bencana gunung Merapi di masyarakat. Dan 

mengetahui kendala-kendala yang di alaminya sehingga dapat 

menentukan partisipasinya lebih lanjut serta menghindari atau 

mengurangi kendala-kendala yang ada.  

3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pembelajaran dari 

mitigasi bencana gunung merapi pada masyarakat umum dan 

khususnya masyarakat Desa Sidorejo Kecamatan Kemalang 

Kabupaten Klaten. 
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4. Sebagai calon seorang pengajar dan pendidik, mengenai 

pengetahuan dan pengalaman selama melaksanakan suatu 

penelitian sehingga dapat menyampaikan kepada peserta didik 

mengenai mitigasi bencana.  

E. Daftar Istilah 

a. Mitigasi bencana adalah istilah yang di gunakan untuk menujukan 

pada semua tindakan untuk mengurangi dampak dari suatu 

bencana yang dapat di lakukan sebelun bencana itu terjadi, 

termasuk kesiapan dan tindakan- tindakan pengurangan resiko 

jangka panjang (Doty Damayanti, 2011). 

b. Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang tinggal di suatu 

wilayah akibat dari adanya interaksi dan komunikasi (Hasan 

Shadily, 1983). 

c. Gunung Merapi adalah gunung berapi di tengah Pulau Jawa dan 

merupakan salah satu gunungapi teraktif di Indonesia (Affeltranger 

Bastian, 2007). 

d. Bencana adalah Satu kejadian atau serangkai kejadian yang 

memberikan dan meningkatkan jumlah korban, kerusakan, 

kerugian harta benda, infrastruktur, pelayanan-pelayanan penting 

atau sarana kehidupan pada satu skala yang berbeda di luar 

kapasitas norma (Doty Damayanti, 2011). 
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e. Letusan Gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas 

vulkanik (Affeltranger Bastian, 2007). 

f. Gempa Bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di 

permukaan bumi akibat pelepasan energy dari dalam secara tiba-

tiba yang menciptakan gelombang seismic (Affeltranger Bastian, 

2007). 

g. Erupsi adalah fenomena keluarnya magma dari dalam bumi 

(Affeltranger Bastian, 2007). 

h. Awan Panas adalah campuran material letusan antara gas dan 

bebatuan terdorong kebawah akibat densitas yang tinggi dan 

merupakan adonan yang jenuh menggulung secara turbulensi 

bagian gunung yang menyusuri lereng (Affeltranger Bastian, 

2007). 

i. Lava adalah cairan pijar yang mencapai permukaan bumi 

(Affeltranger Bastian, 2007). 

 

 

 

 




