
1 
 

BAB I. 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Posisi geografis Indonesia diapit dua samudera besar dunia yaitu samudra 

Hindia dan samudra Pasifik, sedangkan posisi geologis Indonesia merupakan 

pertemuan dari 3 lempeng utama dunia, Lempeng Indo - Australia, Lempeng 

Pasifik, dan Lempeng Eurasia, selain itu terdapat banyak gunung berapi  di 

Indonesia yang menyebabkan rawan akan terjadinya bencana alam. Peristiwa 

bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba tanpa dapat diprediksi secara akurat 

kapan dan dimana peristiwa tersebut akan terjadi, seperti gempa bumi, tanah 

longsor, tsunami, angin ribut serta erupsi gunung berapi yang belum dapat 

diprediksi dengan tepat serta seberapa besar kekuatanya dan dampaknya. Daerah 

Istimewa Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul juga memilik potensi berbagai 

potensi ancaman bencana didalamnya. Data laporan (BPBD, 2016) Kabupaten 

Bantul triwulan pertama terdapat 53 kejadian dapat dilihat pada Gambar 1.1 grafik 

kejadian bencana, 17% adalah bencana lingkungan seperti kecelakaan laut dan 

erosi, 28% adalah bencana teknologi seperti kebakaran dan yang 55% didominasi 

oleh bencana hidrometeorologi (banjir, angin ribut, cuaca ekstrim, dan tanah 

longsor). 

 

 
Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Kejadian Bencana Triwulan Pertama Tahun 2016 

(PUSDALOPS BP Bantul, 2016) 
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Bencana hidrometeorologi terbaru dan terbesar terjadi pada tanggal 29 

November 2017 yang mengakibatkan terjadinya banjir dan longsor di sejumlah 

wilayah di Kabupaten Bantul. Debit aliran yang begitu besar dan tidak mampu 

ditampung oleh tubuh sungai kemudian meluap dan membanjiri area persawahan, 

permukiman dan bahkan merusak berbagai infrastruktur jalan diantaranya banyak 

jembatan  yang putus sehingga akses jalan menjadi lumpuh. Selanjutnya, hujan 

lebat yang terjadi pada area perbukitan mengakibatkan bertambahnya beban 

massa tanah dan memicu terjadinya tanah longsor di beberapa Kecamatan di 

Kabupaten Bantul. (https://news.detik.com diakses pada tanggal 2 maret 2019). 

Dampak dari kejadian banjir pada november 2017 dapat dilihat pada Gambar 1.2 

dan Gambar 1.3 berikut ini. 

 

Gambar 1. 2 Putusnya Jembatan Soka, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul 

 

Gambar 1. 3 Jalan Parangtritis lumpuh akibat tergenang banjir 
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Oleh karena itu jalan raya dan jalan umum termasuk infrastruktur 

pendukungnya tidak lepas dari potensi bencana alam seperti banjir, longsor 

(penurunan permukaan tanah), gempa bumi, dan ambles yang dapat 

membahayakan untuk pengguna jalan. Kejadian bencana tersebut selalu 

menimbulkan banyak kerugian baik berupa materi dan korban jiwa, Sehingga 

perlu adanya upaya untuk menghadapi acaman bahaya dan meningkatkan kehati-

hatian. Kerawanan bencana alam tersebut dapat dinilai tingkatanya berdasarkan 

kecil maupun besarnya kerawanan pada kondisi suatu ruas jalan. Analisis 

kerawanan bencana tersebut dapat dilakukan menggunakan metode pemetaan 

berbasis Geographic Information System (GIS). Perlunya pengetahuan tentang 

bencana, karena hal tersebut menjadi dasar utama dalam melakukan pemetaan  

kerawanan bencana yang dapat diaplikasikan ke dalam Geographic Information 

System (GIS) yang akan menghasilkan peta kerawanan bencana. 

Dengan adanya alasan di atas maka peneliti ingin mengetahui dan 

mendapatkan informasi apa saja yang menjadi potensi bencana yang terjadi pada 

ruas jalan, dengan melihat menggunakan software ArcGIS. Setelah diproses 

melalui Software ArcGIS peneliti dapat melakukan pemetaan terhadap potensi 

multi rawan bencana dan menilai keadaan fungsional ruas jalan dengan metode 

Pavement Condition index (PCI) sebagai upaya kehati-hatian saat bencana muncul 

pada ruas jalan tersebut. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

a. Potensi bencana apa saja yang akan terjadi pada ruas jalan ? 

b. Pengaruh bencana yang terjadi pada ruas jalan ? 

c. Keamanan bagi pengguna pada ruas jalan ? 

d. Cara untuk mengantisipasi bencana terhadap pengguna ruas jalan ? 

e. Kondisi terbaru dari ruas jalan ? 

1.3. Lingkup Penelitian 

Penelitian ini untuk dapat memetakan potensi multi rawan bencana yang 

terdapat pada ruas Jalan Parangtritis Km 16,5 – Km 20,5. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

a. Mengidentifikasi, menentukan dan memetakan tingkatan kelas 

kerawananan bencana pada ruas jalan. 

b. Mengidentifikasi kerusakan pada daerah rawan terjadi bencana dengan 

menggunakan PCI. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasana dan pemikiran serta 

menjadi bahan referensi untuk menyusun Tugas Akhir (TA) dan bermanfaat untuk 

masyarakat D.I Yogyakarta khususnya Kabupaten Bantul dan bagi instansi terkait.  

 

 

 


