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 A. PENDAHULUAN

Pengertian geografi sosial dalam arti 
luas menyangkut seluruh aspek kegiatan 
manusia, sedangkan dalam arti sempit 
berarti hubungan manusia satu sama 
lain, baik sebagai individu maupun 
kelompok(keluarga, kekerabatan, 
penggolongan) (Daljoeni,1987). Dalam 
kaitan fenomena gempa bumi sebagai 
peristiwa alam/fisik yang tidak dapat 
d i p e n g a r u h i  m a n u s i a ,  m a k a  
pembahasan sosial dalam arti luas 
nampaknya lebih tepat. Secara 
diametral antara geografi fisik dan 
geografi sosial (dalam arti luas yang 
selanjutnya sering disebut geografi 
manusia) nampak nyata dan mudah 
diidentifikasi.

B. GEMPA BUMI DI YOGYAKARTA 
DAN SEKITARNYA.

Sabtu 27 Mei 2006 jam 5.53 pagi, 
siapa mengira menjadi hari yang sangat 
bersejarah. Hanya dalam waktu 57 detik, 
bumi bergoyang akibat penumbukan 

lempeng Indo Australia di dasar 
Samudera Hindia terhadap lempeng 
Eurasia mencapai saat kritisnya yang 
mengak i ba t kan  pa tahan  a t au  
pergeseran lapisan batuan yang ada 
dikedalaman 15-30 km. Daya lenting 
patahan itulah yang menimbulkan 
getaran bumi maha dasyat, menyundul 
d a n  m e n g g o y a n g  B a n t u l ,  
Yogyakarta,Sleman dan Klaten 
(Kulonprogo,Gunungkidul,Magelang 
dan Boyolali terkena juga walaupun 
dalam skala kecil), meruntuhkan 
ratusan ribu rumah penduduk dan 
merenggut lebih dari 6000 orang tewas 
serta melukai puluhan ribu orang 
lainnya. Luar biasa, kalau alam murka 
maka manusia tak berdaya.

C. GEMPA BUMI DAN AKIBAT YANG 
DITIMBULKANNYA

Sebagai seorang geograf, terlebih 
yang menekuni spesifikasi geografi 
manusia, maka pertanyaan dimanakah 
lokasi korban (meninggal dan luka-
luka), bagaimana kondisi kesehatan, 
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f we look the impact of earthquake disaster at the 27th May, 2006, 
from physical geography point of view, it may be only a little I change, but if we see from social geography point of view, the 

disaster have caused significant changes, especially in Bantul regency. Thousands 
victims were dead or injured and be the disables, public health and education 
facilities have been broken, and also housing and working place. These conditions 
need seriously attention from all stakeholders at every level.



pontang panting melayani pasien. 
Pasien tak dapat lagi tertampung di 
bangsal, mereka harus rela tidur 
diselasar dan bahkan di lapangan parkir.

Tenda-tenda daruratpun segera 
didirikan, beberapa hari kemudian Tim 
medis dari relawan masuk dan 
mendirikan rumah sakit lapangan.  

E. PERMUKIMAN.

Konon saat terjadi gempa, 
penduduk merasakan rumahnya seperti 
disundul kemudian bergoyang-goyang 
dengan suara gemeretak, kemudian 
bruk-bruk,bruk, debu mengepul 
bersamaan membuat langit gelap. 
Rumah-rumah ambruk,roboh total, 
sebagian menimpa penghuninya yang 
mungkin masih tidur. Rumah-rumah  
yang lain tidak roboh tapi sudah miring 
dan dinding-dindingnya lepas dari 
struktur, atapnya rusak parah dan tak 
mungkin dihuni lagi. Sisanya rumah-
rumah yang tergolong bangunan baru 
dengan struktur penulangan yang kuat  
hanya mengalami retak-retak pada 
dindingnya. Tercatat di seluruh DIY 
410.098 rumah menjadi korban gempa 
dengan rincian 112.048 roboh/rusak 
berat, 96.009 rusak sedang dan 
202.041 rusak ringan. Konon kandang-
kandang sapi atau kambing malah 
banyak yang aman karena sistem 
hubungan antar kayu menggunakan 
tindik (bukan paku), atap rumbya dan 
dinding anyaman bambu  (enteng). 
Pakar Geografi permukiman dapat 
mempelajari ini lebih mendalam.

F. PENDIDIKAN.

G e d u n g - g e d u n g  s e k o l a h  
TK,SD,SMP,SMA dan Perguruan Tinggi 
banyak yang roboh, sehingga proses 
kegiatan belajar mengajar amat 
terganggu. Beberapa murid dan guru 

persediaan makanan,bagaimana 
permukiman (rumah,jalan), pelayanan 
umum (pasar,kantor,sekolah,rumah 
sakit),ekonomi dan transportasi 
menjadi topik-topik yang harus segera 
mendapat jawaban.

Geografi manusia yang mempunyai 
c abang - cabang  i lmu  geog ra f i  
permukiman, geografi transportasi dan 
komunikasi, geografi pertanian, 
gepgrafi ekonomi, geografi sosial 
(dalam arti sempit) dan kependudukan 
masing-masing dapat menyumbangkan 
peranannya terutama penyediaan 
informasi dalam bentuk peta atau grafis, 
sehingga stakeholder lainnya dapat 
segera mengatasi masalah dengan 
cepat dan tepat.

Akibat gempa bumi seperti yang 
kita baca di mass media, baik cetak 
maupun elektronik, sungguh luar biasa, 
dan itu menyangkut seluruh aspek 
kehidupan manusia.

D. ORANG MENINGGAL 
DAN LUKA-LUKA.

Orang yang meninggal mencapai 
6000 lebih, persebarannya meliputi 
B a n t u l  ( 4 1 4 3 ) ,  K l a t e n  
(1800),Yogyakarta (204) ,Sleman (75), 
Gunungkidul (84), Kulonprogo (24) dan 
Boyolali (3).

Orang yang luka-luka ( parah, berat 
dan ringan ) terutama patah tulang 
mencapai puluhan ribu (di Bantul saja 
12.026 orang) dan tersebar disemua 
wilayah yang terkena gempa. Umumnya 
mereka tidak sempat melarikan diri dari 
runtuhnya bangunan karena waktu yang 
sedemikian singkat dan karena struktur 
bangunan umumnya tidak tahan 
gempa. Akibatnya seluruh rumah sakit 
di Yogyakarta dan Bantul diserbu 
pasien, suasananya betul-betul 
mencekam, darah dimana-mana, 
erangan sakit, dokter dan perawat 
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produksi, manajemen distribusi dan 
manajemen pemasaran. Adapun secara 
sederhana manajemen diartikan 
sebagai cara mengelola, mengatur 
berbagai kegiatan agar tercapai tujuan 
yang diharapkan (Conner,1993).

Fungsi manajemen POAC ( Planning, 
Organizing, Actuating dan Controlling) 
atau Perencanaan, Pengorganisasian, 
Menggerakkan dan Pengawasan 
diterapkan diberbagai kegiatan atau 
kondisi termasuk kondisi Krisis.

Sedangkan krisis didefinisikan 
sebagai (dalam AB. Susanto,1998) :

1. Suatu titik balik dalam kehidupan 
(turning point in history/life) yang 
dampaknya  memberikan pengaruh 
yang amat signifikan, bisa kearah 
negatif, bisa kearah positif, 
tergantung reaksi yang ditunjukkan 
oleh individu, kelompok masyarakat 
atau suatu bangsa.

2. Zero hour dalam artian tidak ada 
waktu untuk berdiam diri lagi, 
melainkan harus segera melakukan 
tindakan tertentu, penundaan 
suatu tindakan akan membawa 
konsekuensi negatif.

3. Time of difficulty/danger yang 
diartikan kondisi sulit yang sifatnya 
berbahaya dan mengancam 
ke l a n g s u n g a n  h i d u p  a t a u  
normalitas kehidupan individu dan 
kelompok tertentu.

Dari ketiga definisi diatas tercermin 
adanya anxiety , suatu kecemasan 
bahwa konotas i  k r i s i s  ada lah 
keruntuhan dan konsekuensi negatif. 
Padahal dalam krisis juga terdapat 
peluang-peluang yang terbuka. Kalau 
saja sudut pandang persepsi krisis ini 
bersifat optimistis maka krisis dapat 
dimanfaatkan sebagai alat untuk 
memperbaiki dan memperbarui kondisi 
sekarang menjadi hal yang lebih baik.

menjadi korban. Di Bantul tercatat 641 
gedung sekolah roboh atau rusak berat 
dan 276 rusak ringan. 

Disamping permukiman dan 
fasilitas pendidikan , gempa juga telah 
merusak bangunan perkantoran, pasar, 
rumah ibadah dan berbagai fasilitas 
umum lainnya. Muara dari bencana 
gempa itu pada diri manusia penghuni 
wilayah yang terkena. Oleh karena itu 
penanganan pasca gempa dalam 
rekontruksi dan rehabilitasi mestilah 
terfokus pada manusia, baik sebagai 
korban maupun sebagai pelaku. 
Hubungan antar manusia menjadi kunci 
keberhasilan program rekonstruksi dan 
rehabilitasi. Kita patut besyukur karena 
modal sosial masyarakat Yogyakarta 
sangatlah besar peranannya dalam 
pasca gempa ini.

G. EKONOMI

lAmbruknya  ra t u san  r i bu  
bangunan rumah jelas merugikan 
milyaran rupiah

lT e r h e n t i n y a  a k t i v i t a s  
p e r d a g a n g a n ,  p r o d u k s i  
menghilangkan pendapatan 
warga

lPengangguran yang meluas 
akibat banyaknya pabrik/tempat 
usaha yang hancur

Namun penanganan paska gempa 
ternyata memerlukan cabang ilmu 
ekonomi yaitu manajemen, khususnya 
m a n a j e m e n  k r i s i s . B a g a i m a n a  
manajemen krisis berperanan, berikut 
uraiannya :

Kiranya manajemen sebagai ilmu 
atau seni sudah banyak yang 
memahami, karena begitu meluasnya 
penggunaan manajemen di berbagai 
bidang kehidupan, walaupun secara 
umum ilmu ekonomi yang paling banyak 
mengapl ikas inya :  manajemen 
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membuka posko dan mengutus 
beberapa relawan untuk survei dan 
memberitahukan hasi lnya atau 
kebutuhan penduduk yang menjadi 
korban ke posko. Dan relawan yang 
diposko mengontak para donatur yang 
dapat dijangkau, mengambil dan 
mengirimkan barang-barang yang 
d i b u t u h k a n ,  s e o r a n g  b a p a k  
menyerahkan sebuah mobil untuk 
sarana angkutan. Sungguh kecepatan 
bertindak diperlukan pada saat krisis.

Radio Sonora terpantau sebagai 
radio yang menyiarkan berita-berita 
akibat gempa, baik dari korban yang 
menyampaikan lokasi dan informasi 
rumah roboh, berapa orang tewas, luka-
luka dan kebutuhan mendesak yang 
mereka perlukan. Radio Sonora juga 
menyiarkan kesiapan LSM ataupun 
perorangan yang siap membantu. 
Sayang sekali pada saat-saat awal 
pemerintah terkesan lambat . Malah 
tercatat ada pengumunan barang siapa 
membutuhkan bantuan harap datang ke 
kantor Bupati dengan membawa surat 
keterangan pak RT , RW dan dukuh baru 
dilayani. Bagaimana mungkin membuat 
prosedur demikian, sementara cap RT 
atau dukuh entah dimana karena rumah 
pak RT dan dukuh ikut roboh. Terlebih 
kalau pak rtnya ikut menjadi korban. 
Sungguh birokratis yang tidak siap 
menghadapi kondisi krisis. Alangkah 
cantiknya bila pada saat itu seluruh 
mobil-mobil dinas dikerahkan untuk 
menyampaikan bantuan logistik, tenda, 
lampu yang banyak diminta warga. 
Apalagi saat itu hujan deras dan lampu 
mati, sungguh penderitaan luar biasa 
bagi korban gempa.

Prioritas yaitu kebijaksanaan 
untuk menentukan tindakan mana yang 
harus didahulukan sesuai dengan 
derajat kepentingan kebutuhan. Dalam 
hal mobil tadi, setelah mengantar 

Bagi tenaga-tenaga dilapangan 
perlu ditekankan bahwa krisis bukan 
hanya ancaman (sudut pandang 
negatif) tetapi juga peluang (sudut 
pandang positif).             

Dengan demikian maka manajemen 
krisis berarti cara pengelolaan kondisi 
k r i s i s  m e l a l u i  p e r e n c a n a a n ,  
pengorganisas ian,t indakan dan 
pengawasan agar akibat krisis tidak 
meruntuhkan kehidupan masyarakat 
melainkan dapat memulihkan dan 
bahkan memperbaiki/memperbarui 
kehidupan masyarakat.

Dalam kondisi krisis (baca : tidak 
normal) diperlukan suatu orientasi baru 
bagi pelaksana untuk menanganinya. 
Tiga aspek orientasi itu ialah : 
Kecepatan, Prioritas dan Fleksibilitas. 
Seberapa jauh penanganan pasca 
gempa di Bantul oleh beberapa elemen 
masyarakat dapat menjadi pengalaman 
sangat berharga.

Kecepatan merupakan salah satu 
elemen utama karena kondisi krisis 
membutuhkan kecepatan tindakan, 
tidak dapat menunggu, karena krisis 
akan berkepanjangan dan memberikan 
dampak negatif yang lebih mengerikan. 
Untunglah sekarang ada handphone 
(HP) sehingga dalam kasus gempa 
Bantul, kecepatan bertindak telah dapat 
menolong banyak pihak. Ada sebuah 
kampung di kota yang pak RTnya segera 
mengumpulkan ibu-ibu untuk memasak 
nasi bungkus dan mengumpulkan 
pakaian pantas pakai yang sore itu juga 
dapat dikirim ke dusun Barongan Jetis 
Bantul.Ternyata ibu-ibu di Kricak, 
Notoprajan, Sorosutan dan masih 
banyak lagi yang tidak tercatat 
melakukan hal yang sama sehingga 
nya ta lah  j iwa  go tong  royong  
masyarakat kita masih sangat tebal. 
Sesungguhnya inilah modal sosial yang 
tetap harus dipelihara. Beberapa 
Lembaga Swadaya Masyarakat  segera 
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dalam kemasan plastik. Beberapa 
mengirimkan pakaian bekas, selimut, 
tenda dan makanan kering. Itulah salah 
satu  modal sosial : kepekaan terhadap 
penderitaan orang lain. Semestinya 
Yogyakarta cepat bangkit dengan modal 
sosial yang lain : unit-unit sosial di 
masyarakat ( keluarga, RT,RW), jamaah 
pengajian, LSM,organisasi profesi dan 
bahkan pemerintah daerah. Walaupun 
awalnya pemda dianggap lamban, 
namun  kekuatan birokrasinya tetap 
d i pe r l ukan  un tuk  masa -masa  
pemulihan.

Kekuatan modal sosial bertumpu 
pada dua hal : jaringan dan sumber 
daya. Jaringan sosial yang beroperasi di 
masyarakat  memberi manfaat 
mutualistik bagi para warganya. 
Sumber daya yang tersedia di 
masyarakat dapat didayagunakan bagi 
kepentingan publik.

Geografi manusia  dapat memberi 
kontribusi dengan mengidentifikasi dan 
memetakan unit-unit sosial yang ada 
dimasyarakat dengan spesifikasinya 
dan berbagai sumber daya yang ada 
untuk digunakan dalam kegiatan tahap 
pemulihan pasca gempa. Sekaligus 
mengingatkan kepada semua pihak, 
agar tidak merusak modal sosial dengan 
berbagai kebijaksanaan yang keliru dan 
tidak berpihak pada korban. Kita harus 
belajar dari kasus Aceh.

Disamping secara umum telah 
digambarkan aspek-aspek penanganan 
kondisi krisis, perlu disampaikan faktor-
faktor pendukung , antara lain :

1. Peta dan data wilayah : Sebuah peta 
wilayah sampai ketingkat RT akan 
sangat membantu pelaksana dalam 
menyusun rencana dan bertindak, 
karena menyangkut aspek lokasi 
yang tepat. Kondisi wilayah akan 
tergambarkan mulai dari kondisi 

makanan ternyata ada warga yang 
kondisinya parah dan perlu segera 
dilarikan ke rumah sakit, meskipun 
masih ada makanan yang harus di 
antarkan kemudian. Ketika banyak 
korban yang meninggal, maka prioritas 
pertama adalah menggali kubur, 
mencatat data korban, mengkafaninya 
dan segera menguburkannya. Tidak 
perlu upacara-upacara berkepanjangan 
atau menanti keluarga jauh seperti 
dalam kondisi normal.

Fleksibilitas ialah kelenturan 
sampai derajat tertentu, karena krisis 
biasanya menimbulkan beragam 
problema sampingan dan efek 
berantainya kadang-kadang tidak dapat 
diidentifikasi dengan jelas. Seperti yang 
dialami sebuah LSM, kadang harus 
membagi bantuannya disepanjang 
perjalanan menuju lokasi sasaran, 
karena memang orang-orang itu sangat 
membutuhkan. Demikian pula ketika 
ada lembaga yang memfokuskan 
bantuan bidang pendidikan, dapat saja 
melebar ikut gotong royong kerja bakti 
membersihkan puing atau memberikan 
siraman rohani agar korban menjadi 
sedikit terhibur dan ikut ronda menjaga 
keamanan lingkungan. 

Para pelaksana dilapangan memang 
harus memahami tiga aspek orientasi ini 
: Kecepatan, Prioritas dan Fleksibilitas 
untuk menghasilkan kontribusi yang 
optimal dalam menangani krisis. Hal itu 
didukung oleh kepekaan sosial 
seseorang menanggapi kondisi darurat.

H. MODAL SOSIAL

Begitu mengetahui warga Bantul 
menjadi korban yang paling parah, 
serentak beberapa warga kota 
dikoordinir pak RT atau RW memasak 
nasi,membungkusnya dan mengirimkan 
ke lokasi bencana berikut air putih 

Jurnal Riset Daerah Vol. V, No.2. Agustus 2006

622

Tinjauan Geografi Sosial Terhadap Gempa Bumi



kasih,diprioritaskan memenuhi 
kebutuhan dasar.

3. Bantuan tidak akan digunakan 
untuk kepentingan politik atau 
keagamaan tertentu.

4. Tidak menjadi agen politik luar 
negeri negera donor.

5. Harus menghargai kebudayaan dan 
adat istiadat setempat.

6. K a m i  h a r u s  b e r u s a h a  
membangkitkan respon dan 
partisipasi warga setempat.

7. Kami harus memanfaatkan sumber 
daya lokal (tenaga,produk dan jasa 
setempat).

8. Bantuan harus mengurangi  
kerentanan sambil memenuhi 
kebutuhan dasar.

9. Kami menganggap diri kami 
akuntabel (dipercaya) baik kepada 
korban maupun donor.

10. Kami memperlakukan korban 
sebagai manusia bermartabat 
bukan obyek yang tidak lagi 
berpengharapan.

Perhatikan standar minimum 
kebutuhan warga pasca gempa di 
wilayah tertentu dalam hal :Pasokan air 
b e r s i h ,  s an i t a s i ,  p enyu l uhan  
kebersihan, ketahanan pangan, gizi, 
bantuan pangan, tempat hunian, 
penampungan, barang-barang non 
p a n g a n  ( p a k a i a n ,  s a b u n ,  
pembalut,popok bayi),pelayanan 
kesehatan dan kondisi kejiwaan korban 
(stress,motivasi ).

I. PENUTUP

Gempa di Bantul berskala besar, 
oleh karena itu memerlukan bantuan 
terus menerus, tidak cukup sebulan dua 
bulan, melainkan beberapa tahun. Oleh 
karena itu mestinya semua pihak 
menyadari betapa berat pekerjaan 
penanganan pasca gempa in i .  

demografis, banyaknya korban, 
tingkat kerusakan dan kebutuhan 
yang harus segera dipenuhi serta 
aksesibilitasnya.Peta ini mutlak 
dimiliki koordinator/posko.

2. Alat transportasi dan komunikasi : 
Peranan alat transportasi untuk 
mensuplai kebutuhan dan alat 
komunikasi untuk mensuplai berita 
sangat vital dalam kondisi krisis. 
Pastikan bahwa alat transport kita 
dapat menjangkau wilayah sasaran 
dan alat komunikasi (HP) sudah di 
cas dan pulsanya penuh. 

3. Organisasi yang mantap, dalam hal 
ini pembagian tugas disesuaikan 
dengan sumber daya yang ada. 
Prinsipnya jangan sampai ada 
potensi yang tidak dimanfaatkan.  
semua berguna. Akan lebih bagus 
sekiranya tenaga itu dapat 
didistribusikan merata : survei di 
lapangan, pencatat kebutuhan 
lapangan di posko, mencari barang-
ba rang  a t au  t enaga  yang  
dibutuhkan, tenaga transportasi 
yang mengantar dan pelaksana di 
lapangan. Dan satu komandan yang 
mumpuni.

4. Pelaporan yang terus menerus akan 
memudahkan kita mengetahui 
perkembangan dari waktu ke waktu 
kondisi suatu wilayah, kalau 
dimungkinkan maka mobilitas ke    
wilayah yang lebih memerlukan 
segera dapat dilaksanakan.

Panduan bagi pelaksana dilapangan 
mengacu pada Kode Perilaku yang 
disusun Federasi  Internasional  
Masyarakat Palang Merah dan Bulan 
Sabit Merah( Piagam Kemanusiaan dan 
Standar Minimum dalam Respon 
Bencana, Edisi 2004), yaitu :   
1. M e n g u t a m a k a n  p a n g g i l a n  

kemanusian.
2. Bantuan diberikan tanpa pilih 
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cepat membangkitkan warga sehingga 
ucapan saiyeg saeko proyo bukan 
slogan kosong.      

Demik ian se l intas cup l ikan 
pemikiran tentang tinjauan Geografi 
Sosial dalam kasus penanganan gempa 
di Bantul. Semoga berguna bagi teman-
teman yang akan berjuang di Bantul. 
Uluran tangan anda sekecil apapun akan 
meringankan beban saudara-saudara 
kita yang menjadi korban. Selamat 
berjuang semoga sukses.

Untunglah Sri Sultan Hamengku 
Buwono X selaku Gubernur DIY segera 
membentuk Tim Penanganan Pasca 
Gempa sebagai lembaga koordinatif 
antar satkorlak, LSM dan elemen lain 
untuk mempercepat proses rehabilitasi 
dan rekontruksi wilayah gempa. 
Masyarakat berharap lembaga ini bukan 
kepanjangan birokrasi yang jelas-jelas 
kurang tanggap, menunggu juklak 
juknis atau juk-juk yang lain, melainkan 
lembaga yang penuh inovatif,kreatif dan 
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