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BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan, dimana letak geografis 

Indonesia sendiri dilalui oleh pertemuan 3 lempeng yaitu lempeng Eurasia, 

Lempeng Indo-Australia dan Lempeng Pasifik. Indonesia memiliki lebih dari 400 

gunung berapi aktif dimana sekitar lebih dari 100 gunung berapi tersebut 

merupakan gunung berapi aktif. Sebagian dari gunung berapi tersebut terletak di 

permukaan laut sehingga tidak terlihat di permukaan. Indonesia merupakan tempat 

pertemuan 2 rangkaian gunung berapi aktif (Ring of Fire) yang mengakibatkan 

indonesia mempunyai banyak gunung berapi. Dengan kondisi tersebut maka 

Indonesia sangat sering berpotensi terjadinya bencana alam seperti gunung meletus, 

tsunami dan gempa bumi. 

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan Pulau jawa, dan 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Terdapat Gunung 

Merapi pada sisi bagian utara Daerah Istimewa Yogyakarta yang dimana berbatasan 

dengan Provinsi Jawa Tengah. Gunung Merapi menjadi salah satu dari enam belas 

gunung api dunia yang termasuk dalam proyek gunung api dekade ini (Decade 

Volcanoes) karena Gunung ini sangat berbahaya, Gunung Merapi mengalami erupsi 

(puncak keaktifan) setiap dua sampai lima tahun sekali dan gunung ini dikelililngi 

oleh lingkungan permukiman yang padat. Gunung ini sudah meletus sebanyak 68 

kali terhitung mulai dari tahun 1548. Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota 

terbesar yang berjarak paling dekat dengan gunung ini. Dimana jarak dari Kota 

Yoyakarta adalah 30 km dari puncaknya. Di lerengnya masih terdapat permukiman 

sampai ketinggian 1700 m dan hanya berjarak empat kilometer dari puncak. 

Letusan dari gunung berapi merupakan salah satu ancaman bencana yang 

tidak dapat direncanakan, oleh sebab itu maka masyarakat Indonesia yang tinggal 

di sekitar gunung berapi harus mempersiapkan diri apabila bencana tersebut terjadi. 

Pada tanggal 26 Oktober 2010 Gunung Merapi mengalami erupsi, berturut turut 

secara bertahap berlanjut hingga berakhir pada awal November 2010 
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Kejadian erupsi ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan harta. Bencana 

ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan bencana serupa dalam lima 

kejadian sebelumnya, yang terjadi pada tahun 1994, 1997, 1998, 2001, dan 2006. 

Berdasarkan data Pusdalops BNPB per tanggal 27 November 2010, bencana erupsi 

Gunung Merapi ini telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 242 orang meninggal 

di wilayah Yogyakarta dan 97 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah (BNPB 

dan BAPPENAS, 2011). 

Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak seperti 

rusaknya fasilitas umum yaitu kerusakan yang terjadi pada hunian rumah tinggal, 

sekolah, tempat ibadah, layanan kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Tercatat 

2.636 rumah rusak berat dan tidak layak huni, 156 rumah rusak sedang, dan 632 

rumah rusak ringan, sehingga secara keseluruhan 3.424 rumah yang mengalami 

kerusakan dampak erupsi Gunung Merapi. Dengan memperhatikan beberapa 

dampak negatif tersebut pemerintah membuat beberapa program untuk mengatasi 

bencana tersebut sesuai dengan peraturan Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana No.17/2010 tentang pedoman umum penyelanggaraan rehabilitasi dan 

rekontruksi pasca bencana. Terdapat 5 sektor yang dapat direhabilitasi dan 

rekontruksi pasca bencana diantaranya infrastruktur, perumahan, ekonomi, sosial, 

dan lintas sektor. 

Pembangunan Hunian Tetap (Huntap), sarana dan prasarana sudah 

terealisasi sejak tahun 2010 hingga sekarang. Pembangunan tersebut difokuskan 

pada daerah yang sangat parah terkena dampak dari erupsi Gunung Merapi. Salah 

satunya tersebar di daerah Kecamatan Cangkringan.  

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalah-permasalahan di atas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah dalam bentuk pertanyaan berikut. 

a. Bagaimana kondisi setelah 7 (tujuh) tahun pembangunan huntap dan 

bangunan infrastruktur di Huntap Karangkendal, Huntap Pagerjurang, 

Huntap Batur, Huntap Plosokerep, Huntap Banjarsari ? 

b. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan yang terjadi pada kualitas huntap 

tersebut ? 
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c. Bagaimana cara untuk meningkatkan sistem kelayakan pada pembangunan 

huntap dan bangunan infrastruktur di Huntap Karangkendal, Huntap 

Pagerjurang, Huntap Batur, Huntap Plosokerep, Huntap Banjarsari ? 

1.3. Lingkup Penelitian 

Beberapa cakupan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Daerah huntap yang akan di tinjau berada di Kecamatan Cangkringan. 

b. Objek penelitian ini hanya ditunjukkan kepada 5 huntap yaitu Huntap 

Karangkendal, Huntap Pagerjurang, Huntap Batur, Huntap Plosokerep, 

Huntap Banjarsari. 

c. Aspek yang di tinjau di area huntap berupa struktur dari bangunan rumah 

tinggal dan bangunan infrastruktur yang berada di lingkungan huntap. 

d. Evaluasi yang dilakukan berupa pengamatan secara visual pada lingkungan 

huntap dan pengisian form penilaian huntap. 

e. Pada setiap satu huntap diambil sampel bangunan rumah tinggal sebanyak 10 

hunian untuk dilakukan evaluasi. 

f. Komponen yang dinilai berupa komponen atap, dinding, plafon, pintu dan 

jendela, serta lantai dan pondasi. 

g. Pada proses evaluasi huntap tidak dilakukan penilaian terhadap komponen 

utilitas seperti utilitas listrik dan air hujan, namun bobot penilaian pada 

utilitas tersebut dimasukkan kedalam komponen kusen untuk instalasi listrik 

dan komponen talang dan lisplang untuk utilitas air hujan. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian evaluasi huntap, sarana, dan prasarana pasca bencana 

Erupsi Merapi ini adalah: 

a. Melakukan evaluasi pada struktur bangunan hunian tetap dan bangunan 

infrastruktur di huntap Karangkendal, huntap Pagerjurang, huntap Batur, 

huntap Plosokerep, huntap Banjarsari. 

b. Menganalisis apakah terjadi peningkatan atau penurunan dari kualitas huntap 

beberapa tahun dari pembangunannya. 

c. Memberikan informasi dalam rangka untuk peningkatan sistem kelayakan 

pada pembangunan huntap dan bangunan infrastruktur di Huntap 
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Karangkendal, Huntap Pagerjurang, Huntap Batur, Huntap Plosokerep, 

Huntap Banjarsari. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil antara lain sebagai 

berikut. 

a. Menambah informasi sistem kelayakan struktur huntap, dan bangunan 

infrastruktur yang di tinjau. 

b. Menambah informasi mengenai perkembangan huntap setelah 7 (tujuh) tahun 

pembangunannya. 

c. Memberikan solusi dalam peningkatan sistem kelayakan pada pembangunan 

huntap, dan bangunan infrastruktur di Huntap Karangkendal, Huntap 

Pagerjurang, Huntap Batur, Huntap Plosokerep, Huntap Banjarsari. 

 


