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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU N0 24 Tahun 2007). 

Bencana dibedakan menjadi bencana fisik dan bencana sosial. Contoh bencana 

fisik antara lain gempabumi, tsunami, tanah longsor, dan sebagainya sementara 

bencana sosial contohnya adalah kelaparan, kemiskinan, dan meledaknya 

jumlah penduduk. Suatu bencana dapat disebut bencana apabila telah 

menimbulkan korban ataupun kerugian yang disebabkan oleh faktor alam 

maupun manusia, seperti bencana alam gempabumi. 

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan di 

permukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut 

terjadi akibat adanya peristiwa pelepasan energi gelombang seisanik secara 

tiba-tiba yang diakibatkan atas adanya deformasi lempeng tektonik yang terjadi 

pada kerak bumi (Christanto, 2011). Gempabumi bisa terjadi karena lempeng 

yang saling bertabrakan atau dikenal dengan gempabumi tektonik, namun 

gempabumi juga bisa terjadi akibat pergerakan magma dalam gunung berapi 

atau disebut gempabumi vulkanik. Gempabumi merupakan salah satu bencana 

yang sulit untuk diprediksi baik waktu terjadinya maupun titik pusat 

gempanya. Gambar 1.1 merupakan peta gempa Indonesia, dalam hal ini peta 

gempa tersebut digunakan untuk mengetahui peluang terjadinya gempa di 

waktu yang akan datang 
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Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2017 

Gambar 1.1 Peta Zonasi Gempa Indonesia 2017 

 

Peta gempa diatas menunjukkan potensi gempa dengan percepatam yang 

berbeda di setiap wilayahnya namun sebagian besar wilayah Indonesia 

memiliki potensi percepatan yang besar terhadap terjadinya gempa. Posisi 

geografis Indonesia berada pada pertemuan antara tiga lempeng benua yaitu 

Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Australia menjadi salah satu 

faktor utama penyebab Indonesia memiliki potensi terjadinya gempabumi yang 

tinggi. Tatanan geologi dan tektonik Indonesia yang membentuk jalur gempa 

dan gunung api dengan ribuan titik pusat gempa dan ratusan gunung api yang 

pernah dan akan terus menjadi ancaman. Gempabumi pun menjadi bencana 

yang sangat sulit untuk diprediksi, tak jarang gempabumi terjadi secara tiba-

tiba dalam skala kecil hingga besar. Kesulitan memprediksi terjadinya 

gempabumi juga berpengaruh terhadap besar kecilnya dampak yang 

ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Gempabumi sudah sering terjadi di 

Indonesia namun besarnya dampak yang ditimbulkan masih sulit untuk 

dikurangi. Kejadian gempabumi di Indonesia pada rentang waktu 12 tahun 

terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini 
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Tabel 1.1 Data Kejadian Gempabumi Skala >5 SR di Indonesia 

No Tanggal Kejadian Skala Episentum Lokasi 

1 12 November 2004 7,3  Alor 

2 26 Desember 2004 9,3 SamuderaHindia Aceh dan Sumatera Utara 

3 28 Maret 2005 8,2 2,04º LU 97º BT Pulau Nias 

4 27 Mei 2006 5,9 7,977º LS 110,818º  BT DIY dan Klaten 

5 17 Juli 2006 7,7 9,334º LS 107,263º  BT Ciamis dan Cilacap 

6 11Agustus 2006 6,0 2,374º LU 96,321º  BT Pulau Simeulue 

7 6 Maret 2007 6,4 0,49º  LS 100,529º  BT Solok, Kota Solok, Tanah 

Datar dan Bukit Tinggi 

8 12 September 2007 7,7 4,517º  LS 101,382º  BT Kepulauan Mentawai 

9 26 November 2007 6,7 8,294º  LS 118,36º  BT Sumbawa 

10 17 November 2008 7,7  Sulawesi Tengah 

11 4 Januari 2009 7,2  Manokwari 

12 2 September 2009 7,3 8,24º  LS 107,32º  BT Tasikmalaya dan Cianjur 

13 30 September 2009 7,6 0,725º LS 99,856º BT Padang Pariaman, Kota 

Pariaman, Padang dan 

Agam 

14 1 Oktober 2009 6,6 2,44 º LS 101,59 º BT Kerinci 

15 9 November 2009 6,7 8,24º LS 118,65 º BT Pula Sumbawa 

16 25 Oktober 2010 7,7 3,61º LS 99,93 º BT Sumatera Barat 

17 11 April 2012 8,5 2,4º LS 92,99 º BT Pulau Sumatera 

18 2 Juli 2013 6,2 4, 69º LS 96,68º BT Aceh 

19 2 Maret 2016 8,3 5,16º LS 94,05º BT Kepulauan Mentawai 

20 7 Desember 2016 6,5 5,25º LS 96,24º BT Kabupaten Pidie Jaya 

Sumber: Wikipedia, 2017 
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Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang rawan 

akan bencana gempabumi, terutama di Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul 

berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan berada pada zona subduksi 

lempeng menyebabkan Kabupaten Bantul sangat rentan akan bencana 

gempabumi. Pada 27 Mei 2006, gempabumi tektonik terjadi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang berpusat di Kabupaten Bantul tepatnya berada di 

Utara zona subduksi lempeng Eurasia dan Lempeng Hindia-Australia. Tingkat 

kerawanan gempabumi di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Gambar 1.2 

berikut, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul 

Gambar 1.2 Peta Kerawanan Gempabumi di Kabupaten Bantul, DIY 

 

Gempabumi yang berkekuatan 5,9 SR (BMKG) dengan kedalaman 33 

km ini setidaknya telah menimbulkan 4.121 korban jiwa dan 12.026 korban 

luka, serta menghancurkan banyak bangunan pemukiman maupun bangunan 

infrastruktur lainnya di Kabupaten Bantul. Data keseluruhan korban jiwa dan 

korban luka akibat gempabumi 27 Mei 2006 dapat dilihat tabel 1 (BAPENAS, 

2006) 
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Tabel 1.2 Jumlah Korban Jiwa dan Luka Akibat Gempabumi 27 Mei 2006 

Kabupaten/Kota Korban Jiwa Korban Luka 

Bantul 4.121 12.026 

Sleman 240 3.792 

Kota Yogyakarta 195 318 

Kulon Progo 22 2.179 

Gunungkidul 81 1.086 

    Sumber: BAPPENAS, 2006 

Daerah Bantul dengan zona kerusakan parah pada daerah Pundong, 

Imogiri, Jetis, Pleret, Banguntapan dan Piyungan mempunyai jarak yang tidak 

terlalu dekat dari episentrum gempabumi. Kondisi kerusakan parah tersebut 

disebabkan karena daerah Bantul berdekatan dengan zona tumbukan lempeng 

Eurasia dengan lempeng Indo-Australia dan akibat adanya sesar aktif yang ada 

pada daratan (Daryono et Al, 2011 dalam Westi Utami, 2014). Gempabumi 

merupakan bencana dengan tingkat kerentanan risiko maupun dampak yang 

tidak rendah. Salah satu parameter kerentanan adalah kerentanan sosial yang 

terdiri dari kepadatan penduduk dan kelompok rentan. Diantara 17 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Bantul, salah satu kecamatan yang terkena dampak 

gempabumi cukup parah adalah Kecamatan Banguntapan. Kecamatan 

Banguntapan merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di 

Kabupaten Bantul sehingga dapat dikategorikan sebagai wilayah yang rentan 

terkena dampak bencana, terutama gempabumi. 

Pengurangan risiko sangat perlu untuk dilakukan mengingat bencana 

yang senantiasa mengintai Indonesia. Beragam bencana alam yang mengintai 

Indonesia pun mendorong pemerintah Indonesia dalam berupaya untuk 

menanggulangi bencana alam tersebut. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia 

membentuk UU No 24 Tahun 2007 terkait Penanggulangan Bencana, dan di 

tahun 2008, mengeluarkan PERPRES NO 9 Tahun 2008 terkait BNPB ( Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana ), badan ini bertujuan untuk 
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mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu. 

Salah satu parameter utama dalam pengkajian risiko bencana adalah parameter 

kerentanan. Parameter kerentanan sendiri terdiri dari kerentanan sosial yang 

mencakup kepadatan penduduk dan kepekaan sosial, kerentanan ekonomi, 

kerentanan fisik dan juga kerentanan lingkungan. Kerentanan suatu wilayah 

terhadap risiko bencana ataupun dampaknya sangatlah perlu untuk diketahui. 

Salah satu parameter kerentanan yang sebaiknya diketahui adalah kerentanan 

sosial. Kecamatan Banguntapan merupakan salah satu kecamatan dengan 

dampak yang parah padahal berada jauh dari episentrum gempa, maka perlu 

diketahui bagaimana kondisi kerentanan masyarakat terhadap risiko bencana 

gempabumi, sehingga bisa diketahui seberapa rentan Kecamatan Banguntapan 

terkena risiko bencana gempabumi. 

Hal-hal inilah yang melatarbelakangi saya untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kerentanan Sosial dalam Pengurangan Risiko 

Bencana Gempabumi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul” 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut, maka didapat 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1. bagaimana kerentanan sosial dalam pengurangan risiko bencana 

gempabumi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul?, 

2. apa saja faktor utama penyebab kerentanan sosial dalam pengurangan 

risiko bencana gempabumi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten 

Bantul?, dan 

3. bagaimana upaya mengurangi kerentanan sosial dalam pengurangan risiko 

bencana gempabumi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan poin-poin rumusan masalah diatas, maka didapat tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. mengetahui kondisi kerentanan sosial dalam pengurangan risiko bencana 

gempabumi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, 

2. menentukan faktor utama kerentanan sosial dalam pengurangan risiko 

bencana gempabumi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dan 

3. merumuskan upaya mengurangi kerentanan sosial dalam pengurangan 

risiko bencana gempabumi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten 

Bantul 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini dibuat agar dapat digunakan untuk: 

1. memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan program sarjana strata 

satu (S-1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan 

2. hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

mengupayakan mengurangi kerentanan sosial dalam pengurangan risiko 

bencana gempabumi di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Bencana 

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu 

masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan 

manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui 

kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan 
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menggunakan sumber daya mereka sendiri (ISDR dalam Joko Christanto, 

2011). Bencana terbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

a. Bencana alam 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh tenaga alam, contohnya: 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, longsor, angin topan dan 

kekeringan. 

b. Bencana non alam 

 Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa non alam berupa : gagal teknologi, epidemik 

dan wabah penyakit. 

c. Bencana sosial 

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi: konflik 

sosial, peningkatan jumlah penduduk dan teror. 

Suatu kejadian atau peristiwa dapat dikatakan sebagai “bencana” apabila 

manusia terkena dampaknya akibat tidak mampu atau tidak siap dalam 

menanggulanginya. Kejadian atau peristiwa yang tidak menimbulkan dampak 

bagi manusia dikatakan sebagai ancaman, karena tidak semua ancaman akan 

berakhir sebagai bencana. Sebuah ancaman akan berakhir menjadi bencana 

apabila diikuti dengan kerentanan yang tinggi. Proses terjadinya suatu bencana 

dapat dilihat pada gambar 1.3 

 

Sumber: aswar_fitrah.blogspot.com 

Gambar 1.3 Proses Terjadinya Bencana 
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Gambar 1.3 menunjukkan bagaimana proses suatu bencana dapat terjadi. 

Terjadinya bencana berawal dari adanya ancaman bahaya disertai kerentanan 

yang menimbulkan risiko bencana. Risiko bencana dapat berubah menjadi 

bencana saat adanya pemicu atau faktor penyebab bencana lainnya yang saling 

berinteraksi satu sama lain maka barulah dapat terjadi bencana. Faktor yang 

menyebabkan terjadinya bencana yaitu: 

a. Faktor alam karena fenomena alam dan tanpa campur tangan manusia 

b. Faktor non alam yaitu bukan karena fenomena alam dan juga perbuatan 

manusia 

c. Faktor sosial/ manusia adalah akibat ulah manusia 

Walaupun ketiga faktor diatas merupakan penyebab terjadinya bencana, 

namun faktor secara umum terjadinya bencana adalah karena adanya interaksi 

antara ancaman bahaya dan kerentanan.  

1.5.1.2 Gempabumi 

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan di 

permukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran tersebut 

terjadi sebagai akibat adanya peristiwa pelepasan energi gelombang seisanik 

secara tiba-tiba yang diakibatkan atas adanya deformasi lempeng tektonik yang 

terjadi pada kerak bumi (Christanto, 2011). Gempabumi terjadi karena gesekan 

antar lempng-lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Pergeseran ini 

mengeluarkan energi yang luar biasa besar dan menimbulkan goncangan di 

permukaan. Proses terjadinya gempa bumi dapat dilihat pada Gambar 1.4 
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Sumber: https://dedekusn.files.wordpress.com/2012/04/proses-gempa.jpg 

Gambar 1.4 Proses Kejadian Gempa 

Gempabumi dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa klasifikasi 

berikut ini: 

a. Faktor Penyebab 

 Gempabumi Tektonik 

 Gempabumi tektonik adalah gempabumi yang disebabkan oleh 

adanya aktivitas tektonik, yaitu adanya pergeseran lempeng tektonik 

secara mendadak yang mempunyai kekuatan dari sangat kecil hingga 

sangat besar. 

 Gempabumi Vulkanik 

 Gempabumi vulkanik adalah gempabumi yang disebabkan oleh 

adanya aktivitas gunungapi yang disebabkan oleh pergerakan magma 

dari dalam bumi menuju permukaan bumi melalui lubang vulkanisme. 

 Gempabumi Runtuhan 

 Gempabumi runtuhan adalah gempabumi yang yang terjadi akibat 

runtuhnya atap gua atau karena daerah kosong dibawah lahan 

mengalami runtuh, runtuhnya atap tambang, runtuhnya tanah, 

runtuhnya batuan dan sebagainya. Gempabumi runtuhan ini jarang 

terjadi. 
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 Gempabumi Tumbukan 

 Gempabumi tumbukan adalah gempabumi yang terjadi akibat 

tumbukan metode atau asteroid yang jatuh ke bumi. 

 Gempabumi Buatan 

 Gempabumi buatan adalah gempabumi yang terjadi akibat aktivitas 

manusia. Gempabumi buatan diakibatkan oleh peledak dinamit, nuklir 

dan bom dengan kekuatan yang sangat besar. 

b. Magnitude 

 Magnitude merupakan informasi mengenai kekuatan gempabumi 

yang diperoleh melalui seismograf yang dinyatakan dengan satuan Skala 

Richter (SR). Magnitude gempabumi diklasifikasikan sebagai berikut: 

 Gempabumi sangat besar : > 8 SR 

 Gempabumi besar : 7 – 8 SR 

 Gempabumi sedang : 5 – 6 SR 

 Gempabumi kecil  : 4 – 5 SR 

 Gempabumi mikro : 1 – 3 SR 

 Gempabumi ultramikro : < 1 SR 

 

1.5.1.3 Pengurangan Risiko Bencana 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah sebuah pendekatan sistematis 

untuk mengidentifikasi, mengkaji dan mengurangi risiko-risiko bencana. PRB 

bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-ekonomi terhadap 

bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan maupun bahaya-bahaya 

lainnya yang menimbulkan kerentanan. 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai upaya dalam melindungi 

penghidupan aset individu dan masyarakat dari dampak bencana dapat 

dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: 

 Pelibatan seluruh stakeholder 

 Melakukan penanggulangan bencana sesuai siklus bencana 

 Melakukan manajemen risiko bencana 
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 Membuat strategi dalam pengurangan risiko bencana 

  

 

Keterangan: 

R : Risiko 

H       : Hazard (Ancaman) 

V : Vulnerability (Kerentanan) 

C : Capacity (Kapasitas) 

 

1.5.1.4 Kerentanan 

Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat 

yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi 

ancaman bencana (Perka BNPB No 2 Tahun 2012). Kerentanan terbagi 

menjadi empat yaitu kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik 

dan kerentanan lingkungan. Gambar 1.5 berikut ini menggambarkan klasifikasi 

kerentanan 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: PERKA BNPB No 2 Tahun 2012 

Gambar 1.5 Komposisi Parameter Kerentanan 

Kerentanan sebagai sebuah kondisi akibat keadaan yang berpengaruh 

buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan. Kerentanan 

sebagai salah satu parameter dalam pengurangan risiko bencana yang bersifat 

𝑅 =
𝐻 ×  𝑉

𝐶
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kondisional. Seringkali kerentanan tidak dianggap serius dalam proses 

pengurangan risiko bencana maupun penanggulangan bencana. Pada 

kenyataannya, kerentanan justru cukup berperan penting, dimana saat tingkat 

kerentanan berkurang maka risiko pun akan berkurang, begitu pula sebaliknya. 

Kerentanan sosial yang terdiri dari beberapa parameter berupa kepadatan 

penduduk dan kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud adalah rasio 

jenis kelamin, rasio kelompok usia rentan, rasio penduduk miskin dan rasio 

penyandang cacat. Parameter – parameter tersebut memiliki skor atau nilai 

tersendiri yang disesuaikan dengan Perka BNPB No 2 Tahun 2012 

sebagaimana tertera pada tabel 1.3 berikut, 

Tabel 1.3 Parameter dan Skor Kerentanan Sosial 

Parameter Bobot 

(%) 

Kelas 

Rendah Sedang Tinggi 

Kepadatan Penduduk 60 <500 

jiwa/km² 

500-1000 

jiwa/ km² 

>1000 jiwa/ 

km² 

Kelompok Rentan 

 Jenis Kelamin (10%) 40%  

 

 

<20 

 

 

 

20 - 40 

 

 

 

>40 

Kelompok Usia rentan 

(10%) 

Penduduk Miskin 

(10%) 

Penyandang Cacat 

(10%) 

Sumber: Perka BNPB No 2 Tahun 2012 

Kerentanan fisik juga terdiri dari beberapa parameter diantaranya 

parameter rumah, fasilitas umum dan fasilitas kritis. Jumlah nilai rupiah rumah, 

fasilitas umum, dan fasilitas kritis dihitung berdasarkan kelas bahaya di area 

yang terdampak. Setiap parameter tersebut juga memiliki skor atau nilai yang 
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telah disesuaikan dengan Perka BNPB No 2 Tahun 2012 seperti tertera pada 

tabel 1.4 berikut, 

Tabel 1.4 Parameter Kerentanan Fisik 

Parameter Bobot 

(%) 

Kelas 

Rendah Sedang Tinggi 

Rumah 40 <400 juta 400 - 800jt >800 juta 

Fasilitas Umum 30 <500 juta 500jt – 1 M >1 M 

Fasilitas Kritis 30 <500 juta 500jt – 1M >1 M 

Kerentanan fisik= (0,4*skor rumah)+(0,3*skor fasum)+(0,3*skor faskris) 

Perhitungan nilai setiap parameter (kecuali rumah) dilakukan berdasarkan: 

 Pada kelas bahaya RENDAH memiliki pengaruh 0% 

 Pada kelas bahaya SEDANG memiliki pengaruh 50% 

 Pada kelas bahaya TINGGI memiliki pengaruh 100% 

Perhitungan nilai parameter RUMAH dilakukan berdasarkan: 

 Pada kelas bahaya RENDAH, jumlah rumah yang terdampak 

dikalikan 5 juta 

 Pada kelas bahaya SEDANG, jumlah rumah yang terdampak 

dikalikan 10 juta 

 Pada kelas bahaya TINGGI, jumlah rumah yang terdampak 

dikalikan 15 juta 

Sumber: Perka BNPB No 2 Tahun 2012 

Kerentanan ekonomi terdiri dari parameter kontribusi PDRB dan lahan 

produktif. Nilai rupiah lahan produktif dihitung berdasarkan nilai kontribusi 

PDRB pada sektor yang berhubungan dengan lahan produktif seperti lahan 

pertanian yang dapat diklasifikasikan berdasarkan data penggunaan lahan. 

Masing-masing parameter diberi nilai atau skor seperti pada tabel 1.5 berikut 
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Tabel 1.5 Parameter Kerentanan Ekonomi 

Parameter 
Bobot 

(%) 

Kelas 

Rendah Sedang Tinggi 

Lahan Produktif 60 <50 juta 50 – 200 juta >200 juta 

PDRB 40 <100 juta 100 – 200 juta >300 juta 

Kerentanan ekonomi= (0,6*skor lahan produktif) + (0,4* skor PDRB) 

Perhitungan nilai setiap parameter dilakukan berdasarkan: 

 Pada kelas bahaya RENDAH memiliki pengaruh 0% 

 Pada kelas bahaya SEDANG memiliki pengaruh 50% 

 Pada kelas bahaya TINGGI memiliki pengaruh 100% 

Sumber: Perka BNPB No 2 Tahun 2012 

Kerentanan lingkungan terdiri dari parameter hutan lindung, hutan alam, 

hutan bakau/mangrove, semak belukar, dan rawa. Tabel 1.6 menunjukkan skor 

atau nilai yang diberikan untuk masing-masing parameter tersebut yang dapat 

diidentifikasi menggunakan data tutupan lahan 

Tabel 1.6 Parameter Kerentanan Lingkungan 

Parameter Kelas Skor 

Rendah Sedang Tinggi 

Hutan Lindung < 20 ha 20 – 50 ha >50 ha  

 

Kelas/Nilai 

Maks Kelas 

Hutan Alam < 25 ha 25 – 75 ha >75 ha 

Hutan 

Bakau/Mangrove 

< 10 ha 10 – 30 ha >30 ha 

Semak Belukar < 10 ha 10 – 30 ha >30 ha 

Rawa <  5 ha 5 – 20 ha >20 ha 

a. Tanah Longsor 

b. Letusan Gunungapi 

c. Kekeringan 

d. Kebakaran Hutan dan Lahan 

e. Banjir 

f. Banjir Bandang 

g. Gelombang Ekstrim dan Abrasi 

h. Tsunami 

Perhitungan nilai setiap parameter dilakukan berdasarkan: 

 Pada kelas bahaya RENDAH memiliki pengaruh 0% 

 Pada kelas bahaya SEDANG memiliki pengaruh 50% 

 Pada kelas bahaya TINGGI memiliki pengaruh 100% 

Sumber: Perka BNPB No 2 Tahun 2012 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Aditya Saputra (2012) melakukan penelitian dengan judul Pengurangan 

Risiko Gempabumi Melalui Evaluasi Bangunan Tempat Tinggal dan 

Lingkungannya di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi risiko gempabumi melalui identifikasi 

karakteristik bahaya, kerentanan bangunan tempat tinggal, dan kapasitas 

masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah integrasi 

antara penginderaan jauh, sistem informasi, geografis, dan observasi di 

lapangan. Identifikasi karakteristik bahaya diketahui melalui perpaduan 

infomasi geologi dari interpretasi citra ASTER dengan nilai seismik pada 

setiap satuan litologi. Kerentanan bangunan tempat tinggal diketahui melalui 

observasi lapangan yang didasarkan pada prosedur rapid visual screening of 

building for potential seismic hazard yang dikembangkan oleh FEMA. 

Penilaian terhadap kapasitas masyarakat diperoleh secara semi-kualitatif 

terhadap variabel kesadaran dan kesiapsiagaan yang didapatkan melalui 

wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa satuan litologi 

Endapan  Merapi Muda memiliki indek seismikyang tinggi berkisar 7,0 – 13,8. 

Endapan aluvial rombakan material Formasi Semilir dan Nglanggran memiliki 

indek seismik yang sedang berkisar 2,1 – 3,8. Formasi Semilir dan Nglanggran 

yang merupakan batuan kompak memiliki indek seismik yang rendah yaitu 

tidak lebih dari 1. Struktur bangunan di Kecamatan Pleret didominasi oleh 

pasangan batu bata diperkuat dengan diafragma flexibel (RM2) yang memiliki 

tingkat kerentanan rendah yaitu diatas nilai 1,75 yang merupakan nilai batas 

kerentanan yang ditetapkan oleh FEMA. Kapasitas masyarakat Kecamatan 

Pleret tergolong masih rendah, dikarenakan  tidak adanya kesiapan menghadapi 

gempabumi. 

Westi Utami (2014) melakukan penelitian dengan judul Pemetaan 

Kerentanan dan Penyusunan Jalur Evakuasi Bencana Gempabumi (Studi Kasus 

di Dusun Sayangan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten 

Bantul). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis 
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kerentanan fisik, sosial dan ekonomi, dan lingkungan terhadap ancaman 

gempabumi, menganalisis pengaruh kapasitas rumah tangga terhadap 

kerentanan, mengembangkan metode penyusunan jalur evakuasi bencana 

gempabumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus 

penduduk untuk penilaian terhadap kerentanan, metode analisis data yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pengembangan jalur evakuasi menuju 

tempat evakuasi sementara dan jalur evakuasi menuju tempat evakuasi akhir 

dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan jalan, lebar jalan, dan 

aksesibilitas jalan. Hasil dari penelitian ini menujukkan: 1) sebanyak 41% 

rumah tangga berada pada kondisi kerentanan kelas 3 (sangat rentan) dan 51% 

rumah tangga berada pada kerentanan kelas 2, 2) tingginya tingkat kerentanan 

masyarakat tidak diimbangi dengan kapasitas yang baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan kapasitas 43% (157) rumah tangga berada pada kapasitas kelas 3 

(rendah), 3) hambatan jalan berupa  (jalan sempir ,1,5m ; bangunan atau pagar 

tembok rapuh disekitar jalan, serta lahan terbuka yang terbatas) mengakibatkan 

beberapa rumah tangga mengalami kesulitan dalam evakuasi. 

Awaludin A. Ilyas (2017) melakukan penelitian dengan judul 

Pengurangan Risiko Bencana Gempabumi Melalui Analisis Kerentanan dan 

Kapasitas Masyarakat di Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor. 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya penguranagn risiko bencana 

gempabumi yang melalui analisis komponen risiko bencana gempabumi yang 

meliputi ancaman gempabumi, kerentanan masyarakat dan kapasitas 

masyarakat terhadap bencana gempabumi. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode kuantitatif melalui analisis skoring, klasifikasi dan 

analisis spasial. Pembobotan variabel kerentanan dan kapasitas dilakukan 

dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) tingkat ancaman gempabumi sebagian besar wilayah 

penelitian berada pada tingkat ancaman rendah dengan luas mencapai 54,39%, 

tingkat kerentanan masyarakat berada pada tingkatan sedang dengan indeks 

0,61 dan tingkat kapasitas masyarakat berada pada tingkatan sedang dengan 

indeks 0,68 2) Kecamatan Alor Timur Laut sebagian besar berada pada tingkat 
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risiko rendah dengan luas mencapai 85,22%, dan 3) Upaya pengurangan risiko 

bencana gempabumi antara lain yaitu mengurangi kerentanan sosial pada 

kelompok rentan, mengurangi kerentanan ekonomi melalui program 

peningkatan penghasilan masyarakat dan meningkatakan pengetahuam dan 

respon kebencanaan melalui sosialisasi, pelatihan dan simulasi kebencanaan. 

Aditya Saputra, dkk (2018) melakukan penelitian berjudul Menentukan 

Daerah Rentan Gempa Tenggara Yogyakarta, Indonesia – Analisis Outcrop 

dari Struktur Gerak (SfM) dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Tujuan 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk meneliti singkapan, mengidentifikasi 

sesar mikro serta untuk meningkatkan pemahaman sistem sesar dalam 

mendukung gempa bumi dan penilaian risiko. Penelitian ini menggunakan 

beberapa metode diantaranya, metode terpadu penginderaan jauh, struktur dari 

gerakan (SfM), sistem informasi geografis ( SIG ) dan juga observasi 

singkapan langsung. Mengenali lokasi singkapan dan mengekstrak fitur 

kelurusan alam guna dijadikan sebagai indikator sesar dilakukan dengan 

metode penginderaan jauh. Metode struktur dari gerakan digunakan sebagai 

pendukung karakterisasi singkapan di lapangan, mengidentifikasi bukti sesar 

serta mengukur pergeseran patahan pada singkapan. Observasi singkapan 

langsung digunakan untuk mengungkapkan karakteristik lithofacies dan juga 

merekonstruksi korelasi lithostrategraphic antara singkapan. Terakhir, melalui 

sistem informasi geografis (SIG) dapat diperoleh analis dari semua data 

meliputi penginderaan jauh, struktur dari gerakan (SfM) dan observasi 

singkapan langsung. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pada 

bagian tengah daerah penelitian memiliki struktur geologi yang paling rumit. 

Pada daerah tersebut ditemukan sekitar 56 sesar dengan maksimal perpindahan 

2,39 m. Bagian utara desa Segoroyoso, bagian tengah desa Wonolelo, dan 

bagian tengah desa Bawuran sangat tidak stabil dan rentan terhadap kuatnya 

gerakan tanah karena konfigurasi sesar yang ada. Survei geo-listrik, survei 

lubang bor, dan pemetaan detail geologi masih perlu dilakukan guna 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Sesar Opak. Selain itu, 
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pengujian karbon pada arang yang ditemukan dalam singkapan dan juga 

identifikasi sumber lokasi letusan perlu dilakukan. 

Penelitian yang saya lakukan mengacu terhadap keeempat penelitian 

diatas. Keempat penelitian diatas membahas terkait pengurangan risiko 

bencana dalam parameter kerentanan namun dari segi pengamatan yang 

berbeda. Hal ini juga berlaku dalam penelitian saya yang juga membahas 

tentang pengurangan risiko bencana dengan mengetahui kondisi kerentanan 

sosial daerah penelitian. Pada penelitian yang pertama mengkaji terkait 

kerentanan bangunan dalam bencana gempabumi di Kecamatan Pleret, 

Kabupaten Bantul, penelitian kedua mengkaji tingkat kerentanan dan 

penyusunan jalur evakuasi di Dusun Sayangan, Desa Jagalan, Kecamatan 

Banguntapan, Bantul, penelitian ketiga mengkaji tingkat kerentanan sosial, 

ekonomi, dan fisik di Kecamatan Alor Timur Laut, sedangkan penelitian 

keempat mengkaji daerah yang rentan terhadap gempa di Tenggara 

Yogyakarta. Perbedaan dari keempat penelitian sebelumnya dengan penelitian 

yang saya lakukan terletak pada parameter yang dianalisis serta metode 

penelitiannya, perbedaan lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.7 berikut,  
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Tabel 1.7 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Aditya Saputra 

(2012) 

Pengurangan Risiko 

Gempabumi Melalui 

Evaluasi Bangunan 

Tempat Tinggal dan 

Lingkungannya di 

Kecamatan Pleret 

Kabupaten Bantul 

Mengkaji pengurangan risiko 

gempabumi melalui identifikasi 

karakteristik bahaya gempabumi, 

kerentanan bangunan, dan 

kapasitas masyarakat dalam 

menghadapi bencana gempabumi 

Integrasi PJ, SIG dan 

Observasi Lapangan 

1. Karakteristik bahaya gempabumi 

sesuai dengan satuan litologi 

2. Tingkat kerentanan bangunan 

tempat tinggal 

3. Kapasitas masyarakat guna 

mengurangi risiko 

Westi Utami (2014) Pemetaan Kerentanan dan 

Penyusunan Jalur Evakuasi 

Bencana Gempabumi 

(Studi Kasus di Dusun 

Sayangan, Desa Jagalan, 

Kecamatan Banguntapan, 

Bantul 

1. Memetakan dan menganalisis 

tingkat kerentanan 

2. Menganalisis pengaruh 

kapasitas terhadap kerentanan 

3. Mengembangkan metode 

penyusunan jalur evakuasi 

Metode analisis 

kuantitatif deskriptif 

dan sensus penduduk 

1. Peta Kelas Kerentanan 

2. Peta Jalur Evakuasi menuju 

tempat evakuasi sementara dan 

jalur evakuasi menuju tempat 

evakuasi akhir 

Awaluddin A. Ilyas 

(2017) 

Pengurangan Risiko 

Bencana Gempabumi 

Melalui Analisis 

Kerentanan dan Kapasitas 

Masyarajat di Kecamatan 

Alor Timur Laut, 

Kabupaten Alor 

1. Menganalisis tingkat ancaman 

gempabumi di Kecamatan 

Alor Timur Laut 

2. Menganalisis tingkat 

kerentanan sosial, ekonomi, 

fisik dan kapasitas masyarakat 

terhadap bencana gempabumi 

di Kecamatan Alor Timur 

Laut 

3. Menganalisis tingkat risiko 

bencana gempabumi di 

Metode Analisis 

Kuantitatif Deskriptif 

melalui analisis 

skoring, klasifikasi 

dan analisis spasial 

1. Tingkat kerawanan gempabumi 

untuk menentukan tingkat 

anacaman gempabumi dan 

tingkat kestabilan lahan, tingkat 

kerentanan masyarakat, tingkat 

kapasitas masyarakat dan tingkat 

risiko bencana gempabumi di 

Kecamatan Alor Timur Laut 

2. Upaya pengurangan risiko 

bencana gempabumi melalui 

analisis kerentanan dan kapasitas 
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Kecamatan Alor Timur Laut 

4. Merumuskan upaya 

pengurangan risiko bencana 

gempabumi yang dapat 

diterapkan di Kecamatan Alor 

Timur Laut melalui analisis 

kerentanan dan kapasitas 

masyarakat 

masyarakat di Kecamatan Alor 

Timur Laut dengan tabulasi 

silang variabel kerentanan dan 

kapasitas masyarakat 

 

 

 

Aditya Saputra, dkk 

(2018) 

Menentukan Daerah 

Rentan Gempa Tenggara 

Yogyakarta, Indonesia – 

Analisis Outcrop dari 

Struktur Gerak (SfM) dan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) 

1. Meneliti singkapan, 

mengidentifikasi sesar mikro 

2. Meningkatkan pemahaman 

terkait sistem sesar sebagai 

pendukung gempabumi dan 

penilaian risiko 

Metode Penginderaan 

Jauh, Struktur dari 

Gerakan (SfM), 

Observasi dan Sistem 

Informasi Geografis 

1. Ditemukan 56 sesar dengan 

maksimal perpindahan 2, 39 m 

2. Utara desa Segoroyoso, Tengah 

desa Wonolelo dan Tengah desa 

Bawuran sangat tidak stabil 

terhadap kuatnya gerakan tanah 

karena konfigurasi sesar 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih 

jauh dengan survei geo-listrik, 

survei lubang bor dan penelitian 

detail geologi 

4. Ditemukan arang dalam 

singkapan, perlu identifikasi 

tepatnya lokasi letusan dahulu 

Nitatite Distriversa K 

E (2018) 

Analisis Kerentanan Sosial 

dalam Pengurangan Risiko 

Bencana Gempabumi di 

Kecamatan Banguntapan 

Kabupaten Bantul 

1. Mengetahui kondisi 

kerentanan sosial dalam 

pengurangan risiko bencana 

gempabumi di Kecamatan 

Banguntapan, Bantul 

2. Mengetahui faktor utama 

Metode Analisis 

Kuantitatif Deskriptif 

dan Survei 

1. Peta Kelas Kerentanan Sosial 

Kecamatan Banguntapan, Bantul 

2. Kondisi Kerentanan Sosial 

Kecamatan Banguntapan masuk 

dalam kategori kelas sedang 

3. Faktor utama kerentanan sosial 
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kerentanan sosial dalam 

pengurangan risiko bencana 

gempabumi di Kecamatan 

Banguntapan, Bantul 

3. Merumuskan upaya 

mengurangi kerentanan 

masyarakat dalam 

pengurangan risiko bencana 

gempabumi di Kecamatan 

Banguntapan, Bantul 

yaitu kepadatan penduduk, rasio 

jenis kelamin dan penduduk 

miskin 

4. Upaya mengurangi kerenanan 

sosial diantaranya: 

 Pembaharuan data secara 

rutin 

 Melakukan trasnmigrasi 

 Pelatihan kerja dan 

pemerataan lapangan kerja 

 Meningkatkan peran FPRB 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis (UU RI No 24 Tahun 2007 Pasal 

1 Ayat 1). Posisi Indonesia yang terletak diantara pertemuan tiga lempeng yaitu 

Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik dan Lempeng Australian. Keberadaan 

Indonesia pada posisi tersebut menyebabkan Indonesia sangat rawan akan 

bencana. Salah satu bencana yang sangat rawan terjadi di Indonesia adalah 

gempabumi. 

Tingginya risiko terjadinya bencana di Indonesia mengakibatkan sangat 

diperlukannya upaya dalam mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko 

bencana dapat dilakukan dengan cara mengurangi kerentanan dan juga 

meningkatkan kapasitas. Seperti yang telah kita ketahui risiko bencana semakin 

tinggi dengan adanya interaksi antara ancaman atau bahaya dan juga 

kerentanan. Penelitian ini memfokuskan terhadap upaya mengurangi 

kerentanan. Kerentanan terbagi menjadi kerentanan sosial, fisik, ekonomi dan 

lingkungan. Pada penelitian ini, kerentanan yang akan diketahui adalah 

kerentanan sosial. Kerentanan sosial terdiri dari dua parameter yaitu parameter 

kepadatan penduduk dan juga parameter kelompok rentan yang terbagi lagi 

menjadi 4 variabel yaitu rasio jenis kelamin, penduduk usia rentan, penduduk 

disabilitas dan penduduk miskin (PERKA BNPB No 2 Tahun 2012).  Pada 

perhitungan kerentanan sosial, parameter kepadatan penduduk memiliki bobot 

yang paling tinggi, hal ini dikarenakan kepadatan penduduk sangatlah 

berpengaruh sebagai potensi terdampak bencana. Oleh sebab itu, mengetahui 

kondisi kerentanan terutama kerentanan sosial di daerah  rawan bencana 

sangatlah diperlukan. 
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1.7 Batasan Operasional 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mangancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebakan, 

baik oleh faktor alam, non alam maupun manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis ( UU RI No 

24 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1). 

Gempabumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi dan dirasakan 

dipermukaan bumi yang berasal dari dalam struktur bumi. Pergeseran 

tersebut terjadi sebagai akibat adanya peristiwa pelepasan energi 

gelombang seisanik secara tiba-tiba yang diakibatkan atas adanya 

deformasi lempeng tektonik yang terjadi pada kerak bumi (Christanto, 

2011). 

Gempabumi Tektonik adalah gempa gempabumi yang disebabkan oleh 

adanya dislokasi atau pemindahan/pergeseran yang tiba-tiba terjadi 

dalam struktur bumi akibat adanya tarikan dan tekanan (Christanto, 

2011) 

Dampak Bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana, yang 

berupa korban jiwa, luka, kerusakan fasilitas, gangguan stabilitas 

sosial, rusaknya lingkungan ekosistem, dan sebagainya (Christanto, 

2011) 

Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa 

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 

kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat 

(UU RI No 24 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 17) 

Pengurangan Risiko Bencana adalah sebuah pendekatan sistematis untuk 

mengidentifikasi, mengkaji, dan mengurangi risiko-risiko bencana, 

yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan-kerentanan sosial-

ekonomi terhadap bencana dan menangani bahaya-bahaya lingkungan 

maupun bahaya-bahaya lainnya yang menimbulkan kerentanan 

(BPBD, 2015) 
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Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat 

yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam 

menghadapi ancaman bencana (Perka BNPB No 2 Tahun 2012) 

Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi 

tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besa interaksi adalah antara 

individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut (Wikipedia, 2018 ) 


