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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana pasal 1, menerangkan bahwa bencana dapat 

diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 

faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis.  

Bencana selalu datang secara tiba-tiba yang tidak bisa diprediksi 

sebelumnya. Secara Geografis posisi negara kita ada pada garis khatulistiwa yang 

artinya berada di garis tengah bumi yang rawan terjadi bencana alam. Apalagi 

Indonesia memiliki hamparan pegunungan dan laut yang tersebar di seluruh 

Indonesia dari ujung Kota Sabang hingga ke Kota Merauke yang sewaktu-waktu 

dapat menimbulkan bencana alam gunung meletus.  Kondisi biografi inilah yang 

memposisikan Indonesia sebagai negara rawan bencana alam. Seperti halnya 

bencana Tsunami yang menghilangkan  nyawa masyarakat Aceh dan memporak-

porandakan kehidupan masyarakat.  

Gempa yang mengakibatkan tsunami menyebabkan sekitar 230.000 orang 

tewas di 8 negara. Ombak tsunami setinggi 9 meter. Bencana ini merupakan 

kematian terbesar sepanjang sejarah. Indonesia, Sri Lanka, India, dan Thailand 
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merupakan negara dengan jumlah kematian terbesar. Di Indonesia, gempa 

menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa 

utama, terutama di Meulaboh dan Banda Aceh di ujung Sumatra. Di Banda Aceh, 

sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Tetapi, kebanyakan 

korban disebabkan oleh tsunami yang menghantam pantai barat Aceh dan 

Sumatera Utara. 
1
 

Tidak hanya Bencana Tsunami saja namun ancaman bencana meletusnya 

atau erupsi gunung-gunung berapi yang ada di Indonesia juga menjadi ancaman 

bagi masyarakat Indonesia. Seperti halnya keberadaan Gunung Berapi 

memberikan keuntungan bagi masyarakat sekitar yaitu, alamnya yang indah, 

tanah yang subur, sumber mata air membawa barkah tersendiri bagi mmasyarakat. 

Tanah bekas abu vulkanik dapat meningkatan produksi pertanian sehingga dapat 

menambah penghasilan masyarakat. Selain itu gunug berapi juga dimanfaatkan 

sebagai tempat pariwisatan karena keindahan alamnya contohnya saja Gunung 

Semeru dan Bromo yang menjadi tempat wisata favorit baik wisatawan manca 

negara maupun wisatawan domestik. Berbagai macam keuntungan tersebut juga 

tidak jarang keberadaan gunung merapi membawa bencana pada saat terjadi 

erupsi, meskipun demikian warga enggan untuk pidah atau dievakuasi. 

Contonya saja bencana erupsi Gunung Merapi pada tanggal 25 November 

2010 mencapai 270 orang yang menjadi korban jiwa. Bahkan sang Juru Kunci 

Gunung Merapi “Mbah Marijdan”  di Sleman ini juga menjadi korban dari 

                                                             
1
http://www.indonesiamedia.com/2012/12/26/26-desember-2004-bencana-gempa-bumi-dan-tsunami-di-

aceh.)diakses jam 19.35 tanggal 23 November 2014). 

 

http://www.indonesiamedia.com/2012/12/26/26-desember-2004-bencana-gempa-bumi-dan-tsunami-di-aceh
http://www.indonesiamedia.com/2012/12/26/26-desember-2004-bencana-gempa-bumi-dan-tsunami-di-aceh
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bencana itu. Bencana alam ini membawa duka seluruh Rakyat Indonesia dan 

Dunia. Guguran lava pijar dan abu vulkanik panas yang juga disebut sebagai 

“Wedhus Gembel” mencapai 600 Derajat Celcius ini menghancurkan segala 

sesuatu yang dilewatinya, termasuk desa dan rumah tinggal mbah Maridjan. 

“Status Awas” terus dilakukan oleh Pemerintah DIY dan sekitarnya karena gejala 

alam ini sangat sulit untuk diprediksikan. 

 Desa-desa yang terdapat dalam radius kurang lebih 10km dari gunung 

merapi diharapkan bisa dilakukan evakuasi untuk berjaga-jaga apabila eruption 

berganti arah begitu pula dengan arah angin yang dapat membawa debu vulkanik 

yang dapat mengganggu pernapasan manusia. Erupsi gunung merapi ini juga 

mendapatkan perhartian dari Sultan Yogyakarta. Masalah terjadi dimana-mana, 

baik masalah sosial, masalah administratif, terhambatnya produktivitas, dan 

terutama masalah kesehatan. Pemerintah pun segera bertindak cepat dengan 

menginisiasi disposisi tugas sepenuhnya ke Dinas Kesehatan Propinsi DIY. 

Semua Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kesehatan, Organisasi 

Mahasiswa, Organisasi Kemanusiaan, Organisasi Kemasya-rakatan, dan semua 

pihak terkait dan tidak terkait ikut peduli dengan bencana yang terjadi waktu itu. 

Berbagai masalah itu juga timbul pada bencana yang terjadi saat erupsi 

Gunung Slemet Jawa Tengah,Gunung Slamet yang meliputi wilayah Kabupaten 

Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes di Jawa Tengah, kembali 

mengalami erupsi atau letusan. Sejak tenggal 12 agustus 2014 aktivitas gunung ini 

mulai meningkat sedikitnya 28 kali letusan keluar dari perut gunung slamet dan 

mengakibatkan beberapa gempa tremor dengan skala yang beragam. Ribuan 

http://news.liputan6.com/read/2104881/hutan-terbakar-akibat-lontaran-lava-pijar-gunung-slamet
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warga yang mendengar letusan tersebut menjadi khawatir. Namun pada tanggal 

16 Agustus gunung ini mengalami penurunan aktivitas sehingga menurunkan 

status gunungan menjadi siaga. Meskipun status gunung slamet telah berupa 

namun masih menyisahkan kekhawatiran warga akan terjadinya letusan susulan.  

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta 

masyarakat tidak memercayai isu tentang bakal ada gempa berkekuatan 8 skala 

Richter yang mengguncang kawasan Gunung Slamet di Jawa Tengah.Pos 

Pengamatan Gunung Api Slamet, Desa Gambuhan, Kabupaten Pemalang, Rabu 

17 september 2014 pada pukul 06.00-12.00 WIB, Gunung Slamet kembali 

mengeluarkan delapan kali letusan abu tebal warna kelabu kehitaman.Letusan 

tersebut membubungkan asap hingga ketinggian 500 meter sampai 1.000 meter 

dari puncak. Selain itu, terekam 51 kali gempa embusan, delapan kali gempa 

letusan, dan dua kali tremor harmonik.
2
 

 Begitu pula dengan Gunung Merapi yang ada di Jawa Timur ada pula 

gunung yang masih aktif dan sewaktu-waktu akan meletus. Masih teringat akan 

terjadinya bencana Erupsi Gunung Kelud yang merupakan satu dari 130 gunung 

berapi yang masih aktif di Indonesia. Gunung ini erupsi sebulum terjadinya erupsi 

gunung Slamet di Jawa Tengah. Selama belasan tahun Gunung ini tercatat sudah 

beberapakali meletus yakni pada tahun 1990, 2007 hingga pada Bulan Febuari 

2014 lalu meletus kembali. Dampak erupsi terakhir tepatnya pada 13 Febuari ini 

                                                             
2 Warga Diimbau Abaikan Isu Gempa 8 SR Usai Letusan Gunung Slamet (online Liputan 6.com) 

http://news.liputan6.com/read/2106732/warga-diimbau-abaikan-isu-gempa-8-sr-usai-letusan-gunung-slamet), 
Diakses pada 20.40 tanggal 29 Desember 2015) 

 

http://news.liputan6.com/read/2106732/warga-diimbau-abaikan-isu-gempa-8-sr-usai-letusan-gunung-slamet
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merupakan erupsi terdasyat dibanding dengan erupsi di tahun sebelumnya. 

Gunung yang terletak pada 3 kabupaten yakni Kab. Malang, Kab. Kediri, dan 

Kab. Blitar.  Dampak letusan atau erupsi hingga ke wilayah luar Jawa Timur 

seperti Solo (Jawa Tengah), dan DI Yogyakarta bahkan sampai ke Jawa Barat.
3
   

Desa Pandansari merupakan desa terdampak erupsi Gunung Kelud paling 

parah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa yang terletak di Kecamatan 

Ngantang ini terlihat seperti "desa mati" sehari setelah diterjang erupsi abu 

vulkanik. Pasir dan bebatuan sebesar genggaman tangan orang dewasa bekas 

material vulkanik, sempat menimbun permukaan desa ini beberapa centimeter, 

dan menghancurkan genting atap rumah warga, hal ini membuat mayoritas rumah 

terlihat hanya beratap langit karena luluh lantak akibat terjangan material 

vulkanik. Pemkab Malang mencatat, Desa Pandansari yang terletak di Kecamatan 

Ngantang yang merupakan salah satu dari 33 kecamatan di wilayah setempat, dan 

memiliki ketinggian antara 500–700 meter dari permukaan laut. Desa Pandansari 

secara geografis terletak sebelah barat Kabupaten Malang dengan batas utara 

Kabupaten Mojokerto, timur Kecamatan Pujon, Selatan Kabupaten Blitar serta 

barat Kecamatan Kasembon. Desa ini memiliki tujuh dusun, yakni Sambirejo, 

Bales, Klangon, Sedawun, Plumbang, serta dua dusun yang terkena dampak 

erupsi paling parah yakni Dusun Pait dan Kutut.  

                                                             
3
 (Peta Peenyebaran Abu Kelud, Jakarta Kena (Online: Viva.com) 14 Febuari 2014, 

http://m.news.viva.co.id/news/read/481420-peta-penyebaran-abu-kelud--jakarta-terkena) Diakses pada 19.03 
tanggal 13 Januari 2014) 

 

http://m.news.viva.co.id/news/read/481420-peta-penyebaran-abu-kelud--jakarta-terkena
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 Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, Kecamatan 

Ngantang merupakan daerah yang paling dekat dengan kawah Kelud. Jaraknya 

hanya sekitar tujuh hingga sepuluh kilometer. "Tingkat keparahan terlihat dari 

tebal abu di Kecamatan Ngantang, yang mencapai 20-30 sentimeter," kata Sutopo 

melalui pesan pendek, Sabtu, 15 Februari 2014.Selain dipenuhi abu tebal, 

Kecamatan Ngantang juga terkena lontaran material vulkanik berupa batu 

berdiameter 5-8 sentimeter. Atap-atap rumah pun tertimpa pasir. Bahkan beberapa 

di antaranya roboh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Gunungkidul Bambang Wisnubroto mengatakan Gunungkidul juga terkena imbas 

hujan abu Kelud. Menurut dia, dua juta bibit tanaman muda mati akibat tertimbun 

abu. Padahal bibit itu baru ditanam pada Januari lalu di atas lahan hutan seluas 35 

ribu hektare.
4
  

Kerusakan-kerusakan yang terjadi di Desa Pandansari ini pasti akan 

menjadi permaslahan baru bagi warga desa. Mereka harus merehabilitasi rumah 

mereka masing serta memperbaiki dan berusahan memperbaiki kerugian akibat 

gagal panen. Dampak lain selain dampak yang dapat terlihat oleh mata ada pula 

dampak lainnya seperti halnya dampak perubahan sikap baik secara psikologis 

maupun budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Hal itu memmunculkan 

perubahan sosial yang dapat terjadi ketika pasca terjadi bencana, dimana semua 

warganya kehilangan harta benda dan matapencaharian. Baik secara sosial budaya 

                                                             
4
 (Erupsi Kelud, Ngantang Kena Dampak Paling Parah (online), Minggu, 16 Februari 2014,    

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/16/173554652/erupsi-kelud-ngantang-kena dampak-paling-parah.) 
Diakses pada 20.25 tanggal 29 Desember 2014) 

 

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/16/173554652/erupsi-kelud-ngantang-kena
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maupun secara sosial ekonomis seperti halnya adanya pergeseran nilai-nilai 

kegotong royongan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Padansari.  

Desa yang  terletak di daerah paling ujung  sebelah barat Kabupaten 

Malang ini menyimpan sebuah kearifan yang sangat dijunjung tinggi oleh 

masyarakat setempat.  Acara semacam selamatan bersih dusun atau desa rutin 

mereka lakukan.  Masyarakat Padansarai ini sebagian besar berkerja sebagai 

petani sayuran dan buah-buahan. Desa yang juga berdekatan dengan kawasan 

wisata waduk Selorejo ini rusak parah akibat Erupsi Gunung Kelud. Karakteristik 

warga desa yang ringan tengan kepada sesama terganti dengan pola individu 

karena semua warga di landa maslah yang sama dan ingin meselesaikan berbagai 

masalah dan kerusakan rumah secepat mungkin. Ditambah dengan perekonomian 

warga yang menurun drastis akibat erupsi ini menambah kepanikan masyarakat 

untuk keberlangsungan hidup mereka pasca erupsi. 

Proses rehabilitasi hingga sekarang masih dalam tahap pemulihan karena 

akses jalan yang menghunbungkan antar dusun terputus karena terjangan lahar 

dingin.hal tersebut menyelutikan akses bantuan yang akan disalurkan kepada 

warga. Bencana Erupsi Gunung Kelud inimendapatkan simpati dari semua 

kalangan bahkan bantuan yang datang tidak hanya dari wilayah Jawa Timur saja 

namun juga wilayah daerah lain seperti Yogyakarta dan daerah lainnya di luar 

wilayah Jawa Timur. Baik dari Lembaga, LSM (lembaga Sosial Masyarakat), 

hingga Pemerintah Kabupaten Malng yang memberikan banuan berupa genting 

untuk merenovasi rumah-rumah warga yang rusak. Pihak pemerintah desa terus 
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berudahan untuk mencari donatur untuk merehabilitasi desa terutama fasiltas 

publik seberperti tempat peribadatan dan Puskesdes (Pusat Kesehatan Desa). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perubahan Sosial yang terjadi pada masyarakat Desa Pandansari 

pasca terjadinya erupsi Gunung Kelud ? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan sosial dan perubahan 

perilaku pada masyarakat Desa Pandansari ? 

C. Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui perubahan sosial masyarakat setelah terjadinya erupsi 

Gunung Kelud yang telah mengakibatkan rusaknya rumah masyarakat, lahan 

pertanian, serta matinya hewan ternak. 

2) Untuk mengetahui faktok-faktor apa yang menyebabkan perubahan sosial dan 

perubahan perilaku di masyarakat di Desa Pandansari. 

D. Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, khusunya Program Studi 

Ilmu Kesejahteraan Sosial tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat 

dan wawasan ilmu pengetahuan bagi penelitian lain yang mengambil konsentrasi 

di bidang Perubahan Sosial. 
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a. Bagi Peneliti 

Dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dalam penelitian sejenis. 

2. Praktis 

a. Bagi Pihak Desa  

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat membantu desa mengetahui 

perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat Desa Pandansari setelah terjadi 

Erupsi Gunung Kelud. Sehingga dapat mengantisipasi atau menanggulangi 

permasalahan-permasalah yang timbul akibat perubahan sosial yang terjadi di 

masyarakat. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti membuat ruang lingkup penelitian agar 

sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitiaan yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian ini memiliki tema besar yakni perubahan sosial yang memiliki berbagai 

aspek dan kategori perubahan bisa dikatakan sebagai perubahan sosial. Selain itu 

perubahan sosial merupakan suatu pokok bahasan yang luas, maka peneliti 

menentukan pokok penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini. Bencana 

merupakan salah satu penyebab perubahan sosial namun dalam bencana tersebut 

memiliki faktor-faktor penyebab perubahan dan juga beberapa perubahan lainnya 

termasuk perubahan perilaku masyarakatnya. 

Pertama perubahan sosial dibagi menjadi 2 sub tema besar yakni; 

Pertama, Perubahan perilaku yang meliputi: perubahan komunikasi masyarakat, 

perubahan sikap, perubahan relasi, serta perubahan mata pencaharian. Keempat 
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komponen di atas mengungkapkan perubahan yang difokuskan kepada perubahan 

perilaku sosial masyarakat Desa Pandansari pasca bencana. Hal ini disebabkan 

karena sangat dimungkinkan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat desa 

salah satunya adalah perubahan perilaku yang meliputi 4 hal di atas.  Kedua, 

Faktor penyebab yang meliputi: faktor penyabab eksternal da faktor penyebab 

internal. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi adanya perubahan yang 

dapat mendukung adanya perubahan yang menjadi penyebab perubahan yang 

diungkapkan pada sub bab yang pertama yang sangat berpengaruh terhadap 

perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Pandansari pasca bencana Erupsi 

Gunung Kelud. 

 

 

 

 

 


