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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Indonesia merupakan titik temu antara tiga lempeng besar dunia, yaitu 

Lempeng Pasifik, Lempeng Eruasia, dan Lempeng Hindia-Australia yang lazim 

disebut Triple Junction. Pergerakan Lempeng Hindia-Australia setiap tahunnya 

sekitar 7 cm ke arah utara dan Lempeng Pasifik sekitar 12 cm tiap tahunnya ke 

arah barat daya. Dampak pergerakan lempeng triple junction menyebabkan 

kepulauan Indonesia mempunyai tingkat kegempabumian cukup tinggi sehingga 

rawan gempabumi tektonik. Salah satu gempabumi yang mengakibatkan 

kerusakan parah yaitu gempabumi Yogyakarta terjadi pada Sabtu, 27 Mei 2006, 

pukul 05.55 pagi dengan  kekuatan 6,3 SR. Badan Penanggulangan Bencana 

(2012) 

Gempabumi terjadi akibat tumbukan dua lempeng tektonik yaitu lempeng 

Indo-Australia dengan Lempeng Eruasia yang terjadi kurang dari 37 km di 

Selatan Kota Yogyakarta dengan kedalaman 33 km di bawah permukaan laut. 

Gempabumi menjadi begitu dahsyat dampaknya, karena adanya pergeseran 

patahan opak dari Bantul hingga ke Prambanan sepanjang 40 km dengan arah 30° 

timur laut dengan menghasilkan hiposenter berkedalaman 17 km (BAPPENAS, 

2006). Badan Penanggulangan Bencana(2011) menjelaskan ancaman merupakan 

suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan 

kerusakan, kehilangan jiwa manusia atau kerusakan lingkungan. Hal efektif yang 

bisa dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yaitu melakukan usaha mitigasi 

dengan cara mengetahui penyebab bahaya gempabumi. Kajian mengenai 

kerentanan sosial terhadap bahaya gempabumi perlu dilakukan untuk mengurangi 

dampak kerugian akibat gempabumi.  

Masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam pengukuran 

risiko suatu kejadian bencana (Styaningrum dan Giyarsih, 2012). Tinggi 

rendahnya risiko masyarakat akibat gempabumi dipengaruhi oleh tingkat 

kerentanan masyarakat. Terdapat empat jenis kerentanan, yaitu kerentanan fisik, 
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sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kerentaan sosial masyarakat harus mendapat 

perhatian penting dalam upaya pengurangan risiko gempabumi. Gempabumi 

hingga saat ini merupakan bencana alam yang belum bisa diprediksi waktu 

terjadinya secara akurat, sehingga perlu adanya upaya untuk memperkecil 

kerentanan masyarakat. Upaya tersebut salah satunya dengan memperkecil 

tingkat kerentanan sosial. Kerentanan sosial sering kali terlupakan dalam proses 

pengelolaan bencana gempabumi, beberapa kegiatan yang lebih sering 

difokuskan sebatas pada upaya pengetahuan struktur bangunan dan permasalahan 

yang bersifat fisik. 

Pada tahap mitigasi dan pemulihan setelah bencana, kerentanan sosial 

akan menjadi dominan yang sangat penting, sehingga sudah sepatutnya dalam 

rangka pengurangan risiko bencana dapat dipusatkan fokus kajian pada tingkat 

kerentanan sosial masyarakat. Kerentanan sosial masyarakat di Kecamatan 

Gantiwarno yang merupakan daerah rawan gempabumi belum diidentifikasikan 

secara scientific/akademis. Oleh sebab itu, diperlukan adanya kajian mengenai 

strategi pengurangan risiko bencana gempabumi berbasis kerentaan sosial 

terhadap gempabumi di Kecamatan Gantiwarno.  

Kerawanan bencana alam ini telah dipengaruhi oleh beberapa 

permasalahan lain yang muncul dan memicu meningkatnya kerentanan. Laju 

pertumbuhan penduduk akan banyak membutuhkan kawasan hunian baru yang 

pada akhirnya kawasan hunian tersebut akan terus berkembang dan menyebar 

hingga mencapai wilayah yang tidak aman seperti berada pada kawasan rawan 

bencana. Kerentanan non fisik yang berupa kerentaan sosial, merupakan sebab 

dan akibat dari besarnya kerugian karena bencana gempabumi. 

Kerentanan sosial menunjukkan perkiraan tingkat kerentanan terhadap 

keselamatan jiwa/kesehatan penduduk apabila ada bahaya. Peningkatan ini akan 

lebih dipengaruhi bila aparat pemerintah maupun masyarakatnya sama sekali 

tidak menyadari dan tanggap terhadap adanya potensi bencana alam di daerahnya. 

Maka dari itu diperlukan upaya-upaya yang komperhensif untuk mengurangi 

risiko bencana alam, antara lain dengan melakukan upaya mitigasi bencana. 

Manajemen bencana yang dulunya lebih fokus pada penanganan pasca bencana 
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perlu dialihkan untuk kegiatan pengurangan kerentanan dan pengembangan 

kapasitas (Alexander et.al, 2006). 

Gempabumi 27 Mei 2006 tidak menutup kemungkinan akan terulang 

kembali di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Bencana gempabumi 

terjadi secara tiba-tiba dan sulit untuk diprediksi. Masyarakat mutlak harus 

memiliki kemampuan dalam menghadapi bencana gempabumi, antara lain  

mengetahui wilayah keretanan bencana. Berbagai faktor yang mempengaruhi 

kewaspadaan dan kesiapsiagaan seseorang tehadap bencana antara lain 

pengetahuan terhadap bahaya, pengalaman bencana sebelumnya, dan usaha untuk 

bereaksi (Enders, 2002). Adapun untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat tabel 

1.1 berikut.  

Kecamatan Gantiwarno merupakan Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Klaten yang terdampak langsung dari bencana gempabumi. Penjelasan pada latar 

belakang menunjukkan fokus penelitian pada permasalahan kerentanan sosial 

bencana gempabumi. Perlu adanya upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

kerugian akibat bencana gempabumi di lokasi penelitian. Kejadian bencana 

gempabumi tahun 2006 yang melanda Kecamatan Gantiwarno dengan kerugian 

yang tidak sedikit, memberi indikasi bahwa tingkat kerentanan yang masih tinggi. 

Melihat kondisi tersebut, maka peneliti mengambil judul penelitian “ANALISIS 

KERENTANAN SOSIAL GEMPABUMI DI KECAMATAN GANTIWARNO 

KABUPATEN KLATEN”. 
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Tabel 1.1. Data Korban Bencana Gempabumi di Kabupaten Klaten 

No. Kecamatan Meninggal Luka-luka 

1. Wedi 335 2.799 

2. Gantiwarno 331 9.136 

3. Prambanan 196 1.655 

4. Jogonalan 35 482 

5. Bayat 35 1.214 

6. Cawas 35 1.035 

7. Trucuk 27 392 

8. Karangdowo 10 290 

9. Ceper 11 128 

10. Kalikotes 9 187 

11. Kebonarum 6 97 

12. Klaten Selatan 6 27 

13. Pedan 4 157 

14. Manisrenggo 8 2 

15. Karangnongko 3 36 

16. Karanganom 3 14 

17. Juwiring 3 374 

18.  Klaten Tengah 1 21 

19. Klaten Utara 0 3 

20.  Wonosari 0 26 

21.  Delanggu 0 19 

22. Jatinom 2 0 

23.  Polanharjo 0 0 

24. Kemalang 2 7 

25.  Tulung 0 8 

27.  Ngawen 2 18 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten Tahun 2006 
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1.2  Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. bagaimana tingkat kerentanan sosial masyarakat dan persebaran 

kerentanan sosial masyarakat terhadap gempabumi di Kecamatan 

Gantiwarno, dan  

2. bagaimana analisis keterkaitan kerawanaan gempabumi terhadap tingkat 

kerentanan sosial masyarakat di Kecamatan Gantiwarno. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. untuk mengetahui tingkat kerentanan dan perseberannya di Kecamatan 

Gantiwarno, dan  

2. menganalisis keterkaitan kerawanan gempabumi terhadap tingkat 

kerentanan sosial masyarakat di Kecamatan Gantiwarno. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Secara umum masyarakat di daerah penelitian belum mengetahui tingkat 

kerentanan daerah mereka terhadap bencana gempabumi. Beberapa hasil yang 

diperoleh dari analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. sumber informasi bagi masyarakat secara umum agar dapat mengetahui 

sebaran area yang berpotensi terkena dampak apabila terjadi gempabumi 

di Kecamatan Gantiwarno. 

2. sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan gempabumi dan kerentanan sosial terhadap gempabumi, dan 

3.  sebagai syarat untuk meraih gelar Kesarjanaan Strata 1 di Fakultas     

Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya  

1.5.1 Telaah Pustaka  

1.5.1.1 Pengetahuan Bencana  

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam atau non alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak 

psikologis (UU No. 24 tahun 2007). Bencana dapat diartikan pula sebagai suatu 

rangkaian peristiwa yang memiliki ancaman terhadap masyarakat sekitar dan 

menimbulkan kerugian baik berupa material seperti harta benda maupun non 

material berupa korban jiwa. 

 

1.5.1.2 Gempabumi 

 Gempabumi adalah geratan kulit bumi secara tiba-tiba, bersumber pada 

lapisan kulit bumi (litosfer) bagian dalam, dirambatkan oleh kulit bumi ke 

permukaan bumi (Bakornas PB, 2006). Gempabumi disebabkan adanya pelepasan 

energi yang menyebabkan dislokasi (pergeseran) pada bagian dalam kulit bumi 

secara tiba-tiba.  

Menurut faktor penyebabnya, gempabumi dapat dibedakan menjadi 

beberapa macam, berikut ini: 

a) Gempa tektonik (Tectonic Earthquake), adalah gempa yang disebabkan 

oleh adanya dislokasi atau pemindahan dan pergeseran yang tiba-tiba 

terjadi dalam struktur bumi akibat adanya tarikan dan tekanan. Gempa 

jenis ini merupakan gempa yang paling berbahaya dan paling umum 

terjadi. 

b) Gempabumi vulkanik (Volcanik Earthquake), gempabumi yang terjadi 

akibat adanya aktivitas vulkanisme atau adanya aktivitas gunungapi. 

Gempa volkanik tersebut biasanya terjadi pada saat letusan dan sesudah 

atau sebelum erupsi gunungapi. Penyebab terjadinya gempabumi 

volkanik adalah adanya pergerakan magma dari dalam bumi menuju 

permukaan bumi melalui lubang vulkanisme. 
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c) Gempabumi runtuhan atau longsoran (Sudden Ground Shaking), adalah 

gempabumi yang terjadi akibat runtuhnya atap gua atau karena daerah 

kosong di bawah lahan mengalami runtuh, runtuhnya atap tambang 

(terowongan tambang di bawah tanah), runtunya tanah, runtuhnya batuan 

pertambangan. Gempabumi ini sangat jarang terjadi dan apabila terjadi 

hanya bersifat lokal saja dan tidak terlalu membahayakan bagi daerah 

atau kawasan yang terletak jauh dari tempat tersebut. Getaran yang 

dihasilkan akibat runtuhnya lahan yang dirasakan disekitar daerah yang 

runtuh. 

d) Gempabumi tumbukan, gempabumi ini terjadi sebagai akibat tumbukan 

atau asteroid yang jatuh ke bumi. Getaran yang diakibatkan oleh 

tumbukan tersebut yang bergantung pada besaran masa meteor. Semakin 

besar masa meteor yang dapat jatuh mencapai bumi maka semakin besar 

guncangan yang terjadi.  

e) Gempabumi buatan, gempa ini terjadi sebagai akibat aktivitas manusia. 

Gempabumi buatan diakibatkan oleh peledak dinamit, nuklir dan bom 

dengan kekuatan yang sangat besar.  

Gempa tektonik pada dasarnya merupakan proses pelepasan energy akibat 

terjadinya patahan pada batuan kerak bumi. Energi menjalar dalam bumi dalam 

bentuk gelombang seismic. Gelombang ini menjalar ke segala arah yang 

diantaranya tercatat di suatu stasiun pada seismograf. Gempa ini hanya terjadi di 

daerah pertemuan lempeng tektonik. Ada tiga jenis lempeng tektonik, berikut ini:  

a) Saling mendekati dan bertubrukan (convergent), terjadi pada dua lempeng 

tektoik yang bergerak saling memberai (break apart). Ketika sebuah 

lempeng tektonik pecah, lapisan litosfer menipis dan terbelah membentuk 

batas divergent. 

b) Saling menjauhi (divergent), terjadi apabila dua lempeng tektonik tertelan 

(consumed) kearah kerak bumi, yang mengakibatkan keduanya bergerak 

saling menumpu satu sama lain (one slip beneath another). 

c) Saling berpapasan (transform), terjadi bila dua lempeng tektonik bergerak 

saling melanggar (slide each other), yaitu bergerak sejajar namun 



8 
 

berlawanan arah. Keduanya tidak saling memberi maupun menumpu. 

Batas transform ini juga dikenal sebagai sesar ubahan bentuk (transform 

fault). Berikut adalah gambar jenis-jenis lempeng: 

Gambar 1.1 jenis-jenis pergerakan lempeng  

 

Sumber http://jv.wikipedia.org/wiki/interaksi_antar_lempeng_diver  gen 

 

1.5.1.3 Kerentanan (Vulnerability)  

    Menurut Winaryo (2007) kerentanan (Vulnerability) adalah kondisi 

atau karakteristik biologis, geografis, sosial, politik, budaya, dan 

teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu 

yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, 

merendam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.  

Jenis-jenis kerentanan: (1) kerentanan Fisik: jenis bangunan, 

insfrastruktur, panjang jaringan jalan, kepadatan bangunan. (2) kerentanan 

Sosial: kepadatan penduduk,usia rentan balita,rentan tua,jumlah penduduk 

wanita,jumlah penduduk penyandang cacat,kemiskinan. (3) kerentanan 

Lingkungan: Kemiringan tanah, jenis penggunaa lahan, jenis 

batuan(Geologi). 

 

1.5.1.4 Menentukan Variabel Keretantanan Sosial 

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan 

terhadap ancaman bahaya. Dilihat dari segi pendidikan kekurangan 

pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana akan mempertinggi 

tingkat keretanan, demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang 

rendah juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya.  

 Pada kondisi sosial yang retan maka jika terjadi bencana dapat 

dipastikan akan menimbulkan dampak kerugian yang besar. Menghitung 

tingkat kerentanan sosial berdasarkan beberapa variabel, yaitu jumlah 

http://jv.wikipedia.org/wiki/interaksi_antar_lempeng_diver%20%20gen
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kepadatan penduduk di Kecamatan Gantiwarno, jumlah penduduk lansia 

dan balita, dan rasio jenis kelamin. (Marbruno Habibi, 2008) 

 

1.5.1.5 Kerawanan (Susceptibility)  

Kerawanan adalah suatu kawasan atau wilayah yang memiliki 

ancaman atau gangguan baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non 

alam dan faktor sosial yang mana semua itu mengakibatkan korban 

jiwa,kerusakan lingkungan, kehilangan harta benda serta dampak 

psikologis. Macam – macam kawasan rawan bencana ada 3 kawasan yaitu 

kawasan perbukitan, kawasan dataran dan kawasan pesisir pantai 

(http://yandragautama.wordpress.com/2011/12/28/makalah-analisis-

rawan-bencana). 

Penyebab kawasan rawan bencana antara lain meningkatnya 

jumlah penduduk, kurangnya pemahaman tentang penyebab bencana, 

kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pembuangan sampah 

sembarangan. Mitigasi – mitigasi bencana dapat dilakukan sejak dini 

supaya bisa diminalisir kerugian yang di alami akibat dari bencana. Akibat 

yang ditimbulkan adalah berupa korban jiwa, kerusakan lahan, kerugian 

harta benda, serta dampak psikologis. 

 

1.5.1.6 Betuk Lahan 

 Bentuk lahan merupakan salah satu indikasi  mengenai kondisi 

lingkungan yang ada pada suatu wilayah. Kondisi geomorfologi, dapat 

dibedakan tingkat kerusakan akibat gempabumi dilihat dari bentuk 

lahannya. Tingkat kerusakan gempabumi akan lebih parah di dataran 

aluvial daripada di perbukitan yang terdapat singkapan batuan dasar 

(Bedrok) (Hasancebi dan Ulusay, 2006 dalam Penaksiran Multi Risiko 

Bencana di Kepesisiran Parangtritis,2009). Berdasarkan bentuk lahan 

disuatu wilayah dapat diketahui kondisi geomorfologis berupa asal 

proses suatu lahan dan kondisi batuannya. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

   Marburno Habibi, (2012) melakukan penelitian dengan judul model spasial 

kerentanan sosial ekonomi dan kelembagaan terhadap bencana gunung Merapi. 

Adapaun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kerentanan sosial dan 

ekonomi masyarakat serta kelembagaan terhadap bencana Gunung Merapi. 

Metode yang digunakan adalah proses pengumpulan data berupa data primer dan 

sekunder. Hasil dari penelitian ini diperoleh variabel – variabel yang berpengaruh 

terhadap kerentanan bencana gempabumi tektonik. Hasil selanjutnya berupa 

penentuan zona kerentanan bencana gempabumi tektonik di wilayah penelitian. 

Muhammad Malthuf (2014) melakukan penelitian dengan judul strategi 

pengurangan risiko gempabumi berbasis kerentanan  sosial dan persepsi bencana 

di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini mengetahui 

tingkat kerentanan sosial masyarakat terhadap bencana gempabumi, mengetahui 

tingkat persepsi masyarakat terhadap risiko gempabumi, dan adanya strategi 

alternatif untuk pengurangan risiko bencana gempabumi yang dapat diterapkan 

dari aspek kerentanan sosial dan persepsi risiko masyarakat di Kecamatan Wedi 

dan Kecamatan Gantiwarno. Metode yang digunakan berupa analisis data pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kuantitatif. Pengambilan sampel 

menggunakan metode purposive dan sistematik random sampling dengan hasil 

dari penelitian ini menunjukkan tingkat kerentanan sosial masyarakat terhadap 

bencana gempabumi. Hasil selanjutnya berupa Persepsi masyarakat terhadap 

bencana gempabumi terbesar dan kategori persepsi sedang (59%), disusul persepsi 

tinggi (37%) dan persepsi rendah (4%). Faktor-faktor yang paling berpengaruh 

dalam membentuk persepsi risiko masyarakat terhadap gempa bumi yaitu 

kesadaran bencana. Hasil terakhir adalah Strategi alternatif pengurangan risiko 

bencana gempabumi di daerah yang memiliki tingkat kerentanan sosial tinggi, 

sedang dan rendah. Tabel 1.2 meunjukkan hasil penelitian sebelumnya, sebagai 

berikut. 
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Tabel 1.2 Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama dan Tahun Penelitian Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Marburno Habibi, (2012) Model Spasial 

Kerentanan Sosial 

Ekonomi dan 

Kelembagaan 

Terhadap Bencana 

Gunung Merapi 

1. Mengetahui 

kerentanan sosial 

dan ekonomi 

masyarakat serta 

kelembagaan 

terhadap bencana 

Gunung Merapi 

1. Proses 

pengumpulan data 

menggunakan data 

primer dan sekunder 

1. Hasil dari penelitian ini, diperoleh 

variabel – variabel yang berpengaruh 

terhadap kerentanan becana gempabumi 

tektonik. 

2. Penentuan zona kerentanan bencana 

gempabumi tektonik di wilayah penelitian. 

Muhammad Malthuf, (2014) Strategi 

Pengurangan 

Resiko 

Gempabumi 

Berbasis 

Kerentanan  Sosial 

dan Persepsi 

Bencana di 

1. Mengetahui 

tingkat kerentanan 

sosial masyarakat 

terhadap bencana 

gempabumi. 

2. Mengetahui 

tingkat persepsi 

masyarakat terhadap 

`1. Analisis data 

pada penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan analisis 

kuantitatif.  

2. Pengambilan 

sampel metode 

purposive dan 

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

tingkat kerentanan sosial masyarakat 

terhadap bencana gempabumi. 

2. Persepsi masyarakat terhadap bencana 

gempa bumi terbesar dan kategori persepsi 

sedang (59 persen), disusul persepsi tinggi 

(37 persen) dan persepsi rendah (4 persen). 

3. Faktor-faktor yang paling berpengaruh 
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Kabupaten Klaten 

Provinsi Jawa 

Tengah 

risiko gempabumi. 

 

sistematik random 

sampling  

dalam membentuk persepsi risiko 

masyarakat terhadap gempa bumi yaitu 

kesadaran bencana. 

*Dwi Puji Hastuti , (2017) Analisis 

Kerentanan Sosial 

Gempabumi di 

Kecamatan 

Gantiwarno 

Kabupaten Klaten 

1.Untuk mengetahui 

tingkat kerentanan 

dan persebaran 

kerentanan sosial 

gempabumi di 

Kecamatan 

Gantiwarno.  

2.Menganalisis 

keterkaitan 

kerawanan 

gempabumi 

terhadap tingkat 

kerentanan sosial 

masyarakat di 

Kecamatan 

Gantiwarno. 

1. Pengambilan 

sampel dalam 

penelitian ini adalah 

dengan cara metode 

purpopsive 

sampling. 

2.  Metode penelitian 

ini menggunakan 

analisis deskriptif 

naratif.  

3. Dalam proses 

pengumpulan data 

menggunakan data 

sekunder. 
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1.6 Kerangka Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPUT 

Bencana alam gempabumi  

Kawasan rawan bencana di 

Kecamatan Gantiwarno  

(Kerentanan Fisik) 

Kerawanan: 

1. Kerusakan lingkungan 

2. Kerusakan bangunan  

Kerentaan non fisik 

(sosial ) 

Korban Jiwa  

Mengancam kelangsungan hidup masyarakat  

PROCESS 

Alat sistem informasi 

geografis  

Data raster 

dan vector  

Pemetaan variabel 

penelitian 

Menentukan tingkat kerentanan sosial  

Menentukan persebaran 

kerentanan sosial  

Output sudah sesuai 

dengan tujuan 

Kesimpulan dan 

pengembangan selanjutnya 

OUTPUT 

Kesimpulan dan 

pengembangan selanjutnya 
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1.7 Batasan Operasional 

a) Bencana 

Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupa dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korbsn jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU NO.24/2007). 

b) Episenter  

Episenter adalah proyeksi tegak lurus hiposenter ke permukaan bumi 

(BMKG, 2010). 

c) Gempabumi 

Gempa bumi adalah peristiwa dimana terjadi guncangan di bumi yang 

diakibatkan adanya aktivitas antar lempeng yang dikenal dengan aktivitas 

tektonik, patahan akibat aktivitas gunungapi atau yang disebut aktivitas 

vulkanik maupun runtuhan batuan (Bakornas PB, 1982). 

d) Hiposenter 

Hiposenter adalah titik dalam perut bumi yang merupakan sumber gempa 

(BMKG, 2010). 

e) Kawasan Rawan Bencana Alam 

Kawasan rawan bnecana alam adalah kawasan yang mempunyai potensi 

tinggi mengalami bencana alam. (Perda Kabupaten Bantul No. 4 tahun 2011). 

f) Kerentanan 

Kerentanan (Vulnerability) adalah kondisi atau karakteristik biologis, 

geogrfais, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat di 

suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan 

masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan 

menanggapi dampak bahaya tertentu Winaryo (2007). 

g) Lempeng Tektonik 

Lempeng tektonik adalah segmen keras kerak bumi yang mengapung 

diatas astmosfer yang cair dan panas. Sehingga lempeng tektonik ini bebas 

untuk bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain (BMKG dalam web). 
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h) Kerentanan Sosial 

Kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-

tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan 

fenomena alam (Glosarium kemsos.go.id)  

i) Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis adalah sistem berbasis computer 

digunakan untuk menyimpan, memanipulasi dan menganalisis informasi 

geografis (http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-sig-

sisteminformasi.html?=1)  
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