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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 

Lokasi pengabdian merupakan bagian wilayah administrasi dari Dusun 

Siten RT 07, Desa Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. 

Daerah pengabdian saat bencana gempa pada 27 Mei 2006 merupakan daerah yang 

terdekat dengan zona lemah pergeseran litosfer, patahan batuan dasar yang 

tertimbun sedimen lepas Merapi, berkekuatan 5,9 skala Richter (Husein et al., 

2007). Secara geologi regional, batuan dasar di lokasi pengabdian merupakan 

bagian dari Formasi Sentolo, dimana satuan ini umumnya tersusun batuan karbonat 

atau batugamping dimana satuan batuan ini tertimbun endapan dari Gunung api 

Merapi berumur Kuarter (Rahardjo et al., 2012). Likuifaksi yang terjadi pada 

endapan Merapi tersebut mengakibatkan kerusakan bangunan yang mengancam 

keselamatan jiwa (Buana et al., 2016). Menurut data kegempaan dari Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diketahui bahwa paska gempa 

tersebut, beberapa getaran gempa antara 3 dan 4 skala Richer atau skala III MMI 

dengan intensitas kecil masih terjadi hingga kini di Bantul dan sekitarnya (BMKG, 

2021; Setiyono et al., 2019).  

Pemanasan global selama kurang lebih seratus tahun terakhir, suhu rata-rata 

di permukaan bumi telah meningkat 0.74 °C kurang lebihnya 0.18 °C (Utina, 2008), 

merupakan  fenomena proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan 

akibat efek rumah kaca yang berlebihan. Peningkatan temperatur bumi atau dikenal 

dengan global warming ini berimbas pada pergeseran iklim (Kasa, 2019). 

Perubahan iklim berdampak pada potensi bencana alam yang terjadi, dimana 

terdapat 345 bencana alam global, seperti bencana banjir, kekeringan, kebakaran 

hutan, angin kencang/badai, tanah longsor, gelombang pasang tinggi dan 

meledaknya penyakit. Dari macam bencana tersebut, bencana tanah longsor sekitar 

16% dari bencana alam lainnya (Boer et al., 2007; Efendi et al., 2012; Nurhayati et 

al., 2020). Gempa yang terjadi di Bambanglipuro menyebabkan bencana alam 
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secara langsung berupa penurunan tanah (settlement) dimana potensinya dapat 

terjadi oleh likuefaksi (Priandana, 2021). Bencana tunggal berupa gempabumi 

dapat berdampak ke multi bencana seperti bencana longsor dan bencana banjir 

(Roslee, 2021). Keberadaan multi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah 

terdapat sejak jaman Kerajaan Mataram Hindu Kuno (Mulyaningsih, 2019) serta 

peralihan jaman Kerajaan Pajang ke Kerajaan Mataram Islam hingga jaman 

Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat (Lusiana et al., 2016; Morin, 2014; 

Mulyaningsih, 2019). Jejak-jejak endapan longsor, aliran sungai banjir dan gempa 

terekam pada kedudukan pondasi dan material yang mengubur candi-candi seperti: 

Sambisari, Kedulan, Kadisoka dan Kimpulan yang ditengarai beumur tahun 594 

hingga tahun 1342 (Mulyaningsih, 2019). Menurut Serat Babad Tanah Jawi, saat di 

awal Kerajaan Mataram Islam perlaihan dari Kerajaan Pajang, sekitar tahun 1578 - 

1584 terjadi banjir lahar letusan Gunung Merapi bebarengan gempa yang memicu 

tsunami di Pantai Selatan (Lusiana et al., 2016; Mulyaningsih, 2019). Gempa besar 

yang terjadi masa Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1869 

mengakibatkan kerusakan bangunan (Morin, 2014). 

Berdasarkan data hasil perhitungan untuk multi ancaman oleh BMKG 

diketahui bahwa Bantul mempunyai nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten 

sebesar 187.20 yang termasuk klas risiko tinggi. Dari tahun 2015 sampai dengan 

tahun 2020, nilai tersebut tergolong konsisten, tidak berubah. Tahun 2020, Bantul 

mempunyai indeks risiko bencana, meliputi: banjir sebesar 33,60 (kelas resiko 

tinggi); gempabumi sebesar 21,60 (kelas resiko tinggi); tsunami sebesar 24,00 

(kelas resiko tinggi); kebakaran hutan dan lahan sebesar 36,00 (kelas resiko tinggi); 

tanah longsor sebesar 12,00 (kelas resiko sedang); gelombang ekstrim dan abrasi 

sebesar 22,40 (kelas resiko tinggi); kekeringan sebesar 24,00 (kelas resiko tinggi); 

cuaca ekstrim sebesar 13,60 (kelas resiko tinggi) (Wiguna et al., 2021). Potensi 

multi bencana di lokasi pengabdian mempunyai pengaruh terhadap potensi bencana 

yang berkelanjutan. Sebagai daerah yang berpotensi bencana, maka diperlukan 

kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana merupakan bagian dari mitigasi untuk 

mengurangi dan atau menangani dampak buruk yang ditimbulkan (Kemenkumham, 
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2007). Di dalam mitigasi bencana diperlukan arahan evakuasi setelah penyelidikan 

melalui pemetaan potensi bencana geologinya (Amhar & Darmawan, 2007; Gunadi 

et al., 2015; Pratiwi et al., 2016; Tiwi, 2017).  

Pengabdian  masyarakat yang dilakukan di Dusun Siten pada tanggal 8 

Nopember 2021 merupakan bagian sosialisasi hibah penelitian LPPM yang 

terangkum sejak tahun 2012 yang berlanjut hingga sekarang. Pada materi 

diseminasi penelitian pada pengabdian ini tercakup hasil penelitian dalam 

mengidentifikasi hubungan pengaruh antar bencana gempabumi, longsor dan 

banjir, sebagai hasil dari hibah penelitian dengan nomor Kontrak Penelitian LPPM 

IST AKPRIND Yogyakarta: 12/SPP/LPPM/PL/V/2020. Gempabumi sebagai 

bencana tunggal menuju multi bencana dapat dipindai getaran gempabuminya, 

dimana alat pemindai gempa telah diteliti melalui hibah penelitian LPPM bernomor 

kontrak LPPM: 35/SPPP/LPPM/PL/II/2012. Prioritas hasil penelitian telah  

didiseminasikan melalui pengabdian di Bambanglipuro dikarenakan lokasi 

pengabdian dekat dengan jalur utama rambatan getaran gempabumi. Jalur ini 

mempunyai keunikan, pergeseran rekahan batuan (struktur sesar) terpendam di 

bawah endapan Merapi, dimana permukaannya dominan digunakan sebagai lahan 

pemukiman. Di daerah zona gempa Bantul, jalur gempa Bambanglipuro berada di 

tengah-tengah antara jalur gempa lainnya, Kali Opak dan Kali Progo.  
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BAB II. TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN KEGIATAN 
PENGABDIAN 

 
 
 

2.1. Tujuan Kegiatan Pengabdian 

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan maksud untuk 

penyebaran informasi atau diseminasi hasil penelitian tentang potensi bencana 

gempabumi berikut bencana longsor dan banjir pada dataran dan bukit di lingkup 

wilayah adminitrasi Dusun Siten RT 07 dan sekitarnya. Diseminasi dikemas dalam 

bentuk sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan edukasi potensi bencana, 

bagaimana mengenali dan bersikap akan potensi bencana di lingkungan sekitar. 

Sebagai bagian dari mitigasi dan sikap tanggap bencana maka pemahaman arahan 

evakulasi disampaikan atas kesesuaian situasi kondisi alam dan nilai-nilai kearifan 

lokal yang telah ada di masyarakat. 

 

2.2. Manfaat Kegiatan Pengabdian 

Beberapa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa: 

1) Mengetahui hasil penelitian yang dilakukan IST AKPRIND berhubungan 

mitigasi bencana dari potensi multi bencana potensi  di lingkungan 

pengabdian dan sekitarnya 

2) Mengenali getaran gempabumi secara dini berikut keberadaan potensi multi 

bencana paska gempabumi di Dusun Siten. 

3) Menumbuhkan kesadaran dan sikap tanggap multi bencana dalam masa 

pandemi Covid-19 

  

2.3. Sasaran Kegiatan  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempunyai sasaran khalayak 

kepada warga perkumpulan para ibu di lingkup PKK Dusun Siten RT 07. Alasan 

pertimbangannya, dimana para peserta yang didominasi ibu-ibu rumah tangga 
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merupakan anggota keluarga yang paling berperan dalam mengurus berikut 

pendidikan anak di rumah selama masa pandemi Covid-19. Antusiasme peserta 

sebanyak 20 orang dalam efektivitas kegiatan pengabdian dilakukan dengan 

penerapan protokol kesehatan pandemi Covid-19, sesuai peraturan Perberlakukan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 yang diberlakukan pemerintah 

setempat saat pengabdian tersebut. Kegiatan pengabdian berikut antusias peserta 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Minat antusiasme peserta pengabdian dalam berdiskusi di RT 07 
Dusun Siten, Desa Desa Sumbermulyo 
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BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
 
 

3.1. Materi dan Metode 

Kegiatan pengabdian di Dusun Siten RT 07 merupakan bagian dari 

penyampaian informasi hasil penelitian yang dapat diterapkan pada daerah yang 

terdampak gempa khususnya pada jalur-jalur gempa di Bantul. Kegiatan diseminasi 

hasil penelitian melalui pengabdian ini dikemas dalam bentuk sosialisasi potensi 

bencana dengan menggunakan metode ceramah.  Metode ceramah dilakukan 

dengan penyampaian materi secara interaktif yang disertai dengan diskusi dan kuis. 

Materi hasil penelitian berisi kondisi geologi terkini dimana survei lapangan telah 

dilakukan sebelum pelaksanaan pengabdian. Peninjauan survey lapangan dibantu 

warga setempat untuk memperdalam informasi kearifan lokal yang bermanfaat 

dalam menentukan arahan metode evakuasi sebagai bagian dari mitigasi bencana. 

Penyebaran informasi hasil penelitian atas kesesuian kondisi dan karakter potensi 

multi bencana ini mempermudah masyarakat dalam menghadapi dan menyikapi 

bencana secara terarah dan terukur dengan penyesuian nilai-nilai kearifan lokal 

yang telah ada. Kegiatan pengabdian diseminasi hasil penelitian dapat dilihat 

Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Penyampaian informasi hasil penelitian mitigasi multi bencana di RT 
07 Dusun Siten, Desa Desa Sumbermulyo 
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Morfologi lokasi pengabdian merupakan dataran, dimana 1,5 hingga 2 km 

ke arah barat – barat daya terdapat perbukitan batugamping. Secara administrasi 

perbukitan tersebut termasuk dalam Kapanewon Pandak. Ciri morfologi 

perbukitan, mempunyai pola kelurusan yang memanjang utara-selatan dengan jurus 

berarah azimuth antara N020°E hingga N030°E dengan kemiringan lereng berkisar 

20°-30° ke arah azimuth antara N110°E hingga N120°E. Kelurusan perbukitan 

terpotong sebagai offset morfologi membentuk bentangalam struktural berarah 

liniasi azimuth antara N072°E hingga N076°E. Pada sekitar lokasi pengamatan 

dengan posisi koordinat 7°55’37.92” LS dan 110°17’55.95” BT ke arah timur laut 

dijumpai jejak bukit struktural terisolir dan tererosi, yang dikenal penduduk 

setempat sebagai Gunung Cilik, petilasan peninggalan Kerajaan Mataram Islam. 

Bentangalam offset morfologi di daerah pengabdian dan sekitarnya dapat teramati 

pada Gambar 3.  

Litologi penyusun lokasi pengabdian dapat dijumpai pada lokasi 

pengamatan pada posisi koordinat 7°56’20.25”LS dan 110°17’33.12”BT serta 

7°55’52.28”LS dan 110°17’35.40”BT, berupa batugamping kalkarenit berlapis 

berwarna putih keabu-abuan. Kedudukan batuannya dengan arah azimuth jurus 

antara N172°E hingga N178°E, arah azimuth kemiringan batuan antara N262°E 

hingga N268°E, kedudukan kemiringan batuan secara umum cenderung datar 

kurang dari 12° beberapa dijumpai kemiringan batuan mencapai 20°. Kondisi 

batuan di permukaan umumnya sudah lapuk dan dijumpai tanah residu berwarna 

hitam di atasnya. Perlapisan batuan terkekarkan horizontal dengan jarak spasi 

antara 5 hingga 10 cm dan terkekarkan vertikal dengan jarak spasi antara 10 hingga 

30 cm. Berdasarkan pengamatan sifat fisik litologi ini dapat disebandingkan 

batugamping Formasi Sentolo bagian atas (Husein et al., 2007; Rahardjo et al., 

2012). Batuan Formasi Sentolo bagian atas berumur Miosen Awal hingga Pliosen 

(Maryanto, 2015; Pandita et al., 2012). Kondisi litologi atau batuan penyusun 

daerah pengabdian dan sekitarnya dapat dilihat pada gambar berikut 4. 
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Gambar 3. Kenampakan bentang alam struktural offset morfologi pada pada 
posisi koordinat 7°56’1.76” LS dan 110°17’49.12” BT ke arah barat laut – utara. 

 

 

Gambar 4. Litologi batugamping kalkarenit berlapis Formasi Sentolo penyusun 
perbukitan di bagian barat – barat daya daerah pengabdian (7°56’20.25”LS dan 
110°17’33.12”BT). Gambar bawah merupakan inset batugamping di lapangan. 

 

Berdasarkan informasi penduduk, keberadaan dampak potensi longsor pada 

daerah pengabdian tidak begitu signifikan terjadi potensi banjir paska bencana 

gempabumi. Hal tersebut dikarenakan keberadaan aliran permukaan dari Kali 

Progo (di barat daerah pengabdian) tidak berpengaruh besar terhadap pola aliran 
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daerah pengabdian dikarenakan perbukitan di barat daerah pengabdian membentuk 

sub-daerah aliran sungai tersendiri. Aliran permukaan di daerah pengabdian lebih 

dominan dipengaruhi oleh drainase pengairan oleh tata kelola Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Bantul.  

Morfologi pada pada posisi koordinat 7° 55’ 52.28” LS dan 110° 17’ 35.40” 

BT merupakan tekuk lereng, terdapat mata air yang keluar melalui pada celah kekar 

batuan membentuk telaga, yang disebut sebagai Sendang Plempoh (gambar 5). 

Secara adminitrasi sendang tersebut berada di Dusun Gunting, Desa Gilangharjo, 

Kapanewon Pandak. Keberadaan telaga atau sendang lainnya, Sendang Ngajaran, 

di Dusun Ngajaran pada posisi koordinat 7°56'34.9" LS dan 110°17'15.5"BT. 

Keberadaan mata air membentuk pola jajaran liniasi yang memanjang utara-selatan 

searah jurus morfologinya (N204°E) yang diinterpretasikan morfologi yang 

dikontrol struktur patahan sesar (Pucci, 2007).  Faktor keairan turut berpengaruh 

terhadap potensi likuifaksi pada endapan Merapi paska gempabumi tahun 2006 

(setara skala V – VI MMI) dimana potensi penurunan tanah akibat likuifaksi di 

Bambanglipura mencapai 13,15 cm, berciri retakan sempit (oozing of sand) pada 

permukaan tanah dengan area kerusakan tergolong sedang menuju luas (Buana et 

al., 2016). 

Keberadaan struktur sesar menjadi media rambatan getaran gempa, 

sehingga kriteria area amplikasi oleh getaran gempabumi di lokasi pengabdian 

bervariasi mulai dari tingkat rendah hingga sangat tinggi (Husein et al., 2007). 

Sebaran masing-masing area amplikasi di daerah pengabdian dapat dilihat pada 

gambar 6.. Berdasarkan peta sebaran area amplikasi terdapat area dengan kriteria 

amplikasi yang rendah. Sebagaimana dari kondisi morfologi dan litologi yang telah 

diuraikan di atas, kondisi geologi pada area tersebut bermorfologi perbukitan 

dengan kedudukan kemiringan lereng (ke arah timur) berlawanan dengan 

kedudukan kemiringan litologi. Kondisi lereng batuan yang demikian mempunyai 

karakter lereng yang cenderung stabil ketika terjadi rambatan getaran gempa. 

Stabilitas lereng tersebut dinilai minim terjadi gerakan massa baik longsor tanah 

maupun batuan. Kondisi geologi tersebut masih dapat dijumpai hingga kontur 

tertinggi di wilayah Desa Gilangharjo, Kapanewon Pandak (gambar 7).  
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Gambar 5. Sendang Plempoh (7°55’52.28”LS dan 110°17’35.40”BT) ketika 
kondisi kering dengan batuan dasar berupa batugamping Formasi Sentolo. 

 

 

Gambar 6. Sebaran area amplikasi getaran gempa di Bantul dan sekitarnya 
(Husein et al., 2007), dimana lokasi pengabdian pada kotak merah. 

 
Sesuai Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana yang diatur oleh Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maka pada tatanan masyarakat umum, 

hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salah satu dasar untuk 

menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan 

jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya 

(BNPB, 2012). Berdasarkan penilaian kondisi geologi daerah pengabdian, 

Perbukitan di barat – barat daya daerah pengabdian tersebut direkomendasikan 

sebagai lokasi evakuasi jika terjadi bencana terutama paska bencana gempabumi 
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skala V – VI MMI sebagai antisipasi potensi likuifaksi. Simulasi arahan jalur 

evakuasi dari daerah pengabdian (7°55’51.07”LS dan 110°18’20.01”BT) menuju 

tempat evakuasi dimana titik lokasi aman dengan rambatan getaran gempa terendah 

dan terdekat dapat dilihat pada gambar 8. 

 

 
Gambar 7. Kondisi geologi di lokasi tertinggi, sekitar daerah pengabdian 

(7°56’20.25”LS dan 110°17’33.12”BT) yang dinilai aman potensi bencana dan 
dapat dipergunakan sebagai arahan tempat evakuasi. 

 
 

 
Gambar 8. Arahan jalur evakuasi dari daerah pengabdian ke arah barat, menuju 

lokasi titik aman pada lereng bukit terdekat dengan rambatan getaran gempa 
terendah. Media tampilan menggunakan google map.  
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BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, diperoleh 

kesimpulan bahwa dataran Siten berpotensi multi bencana paska bencana 

gempabumi. Potensi gempabumi masih bisa dirasakan dengan kekuatan hingga 

skala III MMI. Potensi bencana gerakan massa minim terjadi dikarenakan karena 

kedudukan batugamping Sentolo berlawanan dengan kemiringan perbukitan. 

Pengaruh potensi banjir tidak signifikan di daerah pengabdian dikarenakan area 

daerah aliran sungai tidak berhubungan langsung dengan Kali Progo.  

 Peserta pengabdian telah mengenal potensi bencana terutama dampak 

langsung gempa bumi dimana keberadaannya dalam jalur pergerakan batuan (sesar) 

di bawah endapan Merapi. Kondisi lereng batuan yang stabil pada perbukitan di 

barat daerah pengabdian dapat menjadi arahan lokasi evakuasi jika terjadi bencana 

gempabumi. Warga dapat lebih mengenal dan meyakini nilai-nilai kearifan lokal, 

dimana di lokasi evakuasi terdapat beberapa bangunan kuno (petilasan, sendang 

dan makam) yang didirikan leluhur di awal Kerajaan Mataram Islam berdiri masih 

aman berdiri ketika gempabumi tahun 2006. Penentuan lokasi evakuasi bencana 

gempabumi tersebut urgen mengingat potensi likuifaksi dapat terjadi untuk skala 

gempa V hingga VI MMI.  

 

4.2. Saran 

Penggunaan alat pemindai gempa berkekuatan skala III MMI secara 

sederhana hasil penelitian dapat dipergunakan warga untuk mengenali getaran 

gempabumi, sehingga aparat pemerintah setempat dalam menentukan kebijakan 

waktu evakuasi untuk dilakukan secara terarah dan terukur.Dalam melaksanakan 

evakuasi untuk antisipasi kewaspadaan potensi likuifaksi paska bencana 

gempabumi, aparat pemerintah perlu memperhatikan tata cara pelaksanaan 

perpindahan warga (transportasi) menuju tempat evakuasi dalam masa pendemi 

Covid-19.  
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Gambar 1. Penyampaian informasi hasil penelitian potensi multi bencana dan 
arahan evakuasi pada warga Dusun Siten RT 07, Sumbermulyo, Bambanglipuro. 

 
 

 
Gambar 2. Minat antusiasme peserta pengabdian dalam berdiskusi di Dusun Siten 

RT 07 terhadap materi penelitian dan pengabdian yang disampaikan 
 
 

 

Gambar 3. Suasana berdiskusi dengan warga di lapangan dalam penentuan lokasi 
evakuasi dengan kondisi geologi dan kearifan lokal yang ada 
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ABSTRACT 
The earthquake that occurred in 2006 in Siten, Sumbermulyo Village, 
Bambanglipuro District, Bantul Regency, developed into a liquefaction disaster. 
Earthquakes can have a multi-disaster impact as landslides and floods, but the 
potential for these disasters is low. This service activity is part of the dissemination 
of research results on observations of geological conditions for determining 
disaster evacuation routes and places. The existence of a fault structure buried by 
Merapi deposits causes very high earthquake vibrations. The Siten Plain, which 
consists of Merapi deposits, experiences liquefaction disasters when an earthquake 
measuring V–VI MMI occurs. The low potential for landslides is because of the 
direction of the azimuth slope of the hills (N110°E - N120°E) opposite to the slope 
of the Sentolo limestone unit (N262°E - N268°E). The position of the rock slope, 
which is flat, supports the rock slope stability. The slope is less than 12° and some 
rocks have a slope of up to 20°. The Progo River does not directly affect the sub-
watershed, so the potential for flooding is low. Areas with low earthquake 
vibrations are in hilly areas located 1.5 to 2 km from the service area to the west–
southwest. We recommend this place as an evacuation location in anticipation of a 
potential liquefaction disaster. We can do a simulation of evacuation route 
directions using Google Maps media. 
 

Keywords: earthquake, landslide, flood, liquefaction, evacuation. 
 

INTISARI 
Bencana gempabumi yang terjadi pada tahun 2006 di Siten, Desa Sumbermulyo, 
Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, berkembang menjadi bencana 
likuifaksi. Gempabumi dapat berdampak menjadi multi bencana berupa longsor dan 
banjir, namun potensi bencana tersebut dinilai rendah. Kegiatan pengabdian ini 
merupakan bagian desiminasi hasil penelitian atas observasi kondisi geologi untuk 
penentuan jalur dan tempat evakuasi bencana. Keberadaan struktur sesar yang 
terpendam endapan Merapi menyebabkan amplikasi getaran gempabumi yang 
sangat tinggi. Dataran Siten yang terdiri endapan Merapi cenderung mengalami 
bencana likuifaksi ketika terjadi gempabumi berkekuatan skala V – VI MMI. 
Potensi longsor yang rendah disebabkan arah azimuth kemiringan perbukitan 
(N110°E - N120°E) berlawanan dengan kemiringan kedudukan satuan 
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batugamping Sentolo (N262°E - N268°E). Stabilitas lereng batuan didukung 
kedudukan kemiringan batuan yang cenderung datar, Kemiringannya kurang dari 
12° dan beberapa batuan berkemiringan mencapai 20°. Potensi banjir yang rendah 
dikarenakan sub-daerah aliran sungai daerah pengabdian tidak dipengaruhi secara 
langsung Kali Progo. Area beramplikasi getaran gempabumi yang rendah berada di 
daerah perbukitan yang berada di 1,5 hingga 2 km dari daerah pengabdian ke arah 
barat – barat daya. Lokasi tersebut direkomendasikan sebagai lokasi evakuasi untuk 
antisipasi likuifaksi. Simulasi arahan jalur evakuasi dapat dilakukan dengan 
menggunakan media google map. 

 
Kata kunci: gempabumi, longsor, banjir, likuifaksi, evakuasi.  

 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Lokasi pengabdian merupakan bagian wilayah administrasi dari Dusun 
Siten RT 07, Desa Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul. 
Daerah pengabdian saat bencana gempa pada 27 Mei 2006 merupakan daerah yang 
terdekat dengan zona lemah pergeseran litosfer, patahan batuan dasar yang 
tertimbun sedimen lepas Merapi, berkekuatan 5,9 skala Richter (Husein et al., 
2007). Secara geologi regional, batuan dasar di lokasi pengabdian merupakan 
bagian dari Formasi Sentolo, dimana satuan ini umumnya tersusun batuan karbonat 
atau batugamping dimana satuan batuan ini tertimbun endapan dari Gunung api 
Merapi berumur Kuarter (Rahardjo et al., 2012). Likuifaksi yang terjadi pada 
endapan Merapi tersebut mengakibatkan kerusakan bangunan yang mengancam 
keselamatan jiwa (Buana et al., 2016). Menurut data kegempaan dari Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diketahui bahwa paska gempa 
tersebut, beberapa getaran gempa antara 3 dan 4 skala Richer atau skala III MMI 
dengan intensitas kecil masih terjadi hingga kini di Bantul dan sekitarnya (BMKG, 
2021; Setiyono et al., 2019).  

Pemanasan global selama kurang lebih seratus tahun terakhir, suhu rata-rata 
di permukaan bumi telah meningkat 0.74 °C kurang lebihnya 0.18 °C (Utina, 2008), 
merupakan  fenomena proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan 
akibat efek rumah kaca yang berlebihan. Peningkatan temperatur bumi atau dikenal 
dengan “global warming” ini berimbas pada pergeseran iklim (Kasa, 2019). 
Perubahan iklim berdampak pada potensi bencana alam yang terjadi, dimana 
terdapat 345 bencana alam global, seperti bencana banjir, kekeringan, kebakaran 
hutan, angin kencang/badai, tanah longsor, gelombang pasang tinggi dan 
meledaknya penyakit. Dari macam bencana tersebut, bencana tanah longsor sekitar 
16% dari bencana alam lainnya (Boer et al., 2007; Efendi et al., 2012; Nurhayati et 
al., 2020). Gempa yang terjadi di Bambanglipuro menyebabkan bencana alam 
secara langsung berupa penurunan tanah (settlement) dimana potensinya dapat 
terjadi oleh likuifaksi (Priandana, 2021). Bencana tunggal berupa gempabumi dapat 
berdampak ke multi bencana seperti bencana longsor dan bencana banjir (Roslee, 
2021). Keberadaan multi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah terdapat 
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sejak jaman Kerajaan Mataram Hindu Kuno (Mulyaningsih, 2019) serta peralihan 
jaman Kerajaan Pajang ke Kerajaan Mataram Islam hingga jaman Kerajaan 
Ngayogyakarta Hadiningrat (Lusiana et al., 2016; Morin, 2014; Mulyaningsih, 
2019). Jejak-jejak endapan longsor, aliran sungai banjir dan gempa terekam pada 
kedudukan pondasi dan material yang mengubur candi-candi seperti: Sambisari, 
Kedulan, Kadisoka dan Kimpulan yang ditengarai beumur tahun 594 hingga tahun 
1342 (Mulyaningsih, 2019). Menurut Serat Babad Tanah Jawi, saat di awal 
Kerajaan Mataram Islam perlaihan dari Kerajaan Pajang, sekitar tahun 1578 - 1584 
terjadi banjir lahar letusan Gunung Merapi bebarengan gempa yang memicu 
tsunami di Pantai Selatan (Lusiana et al., 2016; Mulyaningsih, 2019). Gempa besar 
yang terjadi masa Kerajaan  Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1869 
mengakibatkan kerusakan bangunan (Morin, 2014). 

Berdasarkan data hasil perhitungan untuk multi ancaman oleh BMKG 
diketahui bahwa Bantul mempunyai nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten 
sebesar 187.20 yang termasuk klas risiko tinggi. Dari tahun 2015 sampai dengan 
tahun 2020, nilai tersebut tergolong konsisten, tidak berubah. Tahun 2020, Bantul 
mempunyai indeks risiko bencana, meliputi: banjir sebesar 33,60 (kelas resiko 
tinggi); gempabumi sebesar 21,60 (kelas resiko tinggi); tsunami sebesar 24,00 
(kelas resiko tinggi); kebakaran hutan dan lahan sebesar 36,00 (kelas resiko tinggi); 
tanah longsor sebesar 12,00 (kelas resiko sedang); gelombang ekstrim dan abrasi 
sebesar 22,40 (kelas resiko tinggi); kekeringan sebesar 24,00 (kelas resiko tinggi); 
cuaca ekstrim sebesar 13,60 (kelas resiko tinggi) (Wiguna et al., 2021). Potensi 
multi bencana di lokasi pengabdian mempunyai pengaruh terhadap potensi bencana 
yang berkelanjutan. Sebagai daerah yang berpotensi bencana, maka diperlukan 
kesiapsiagaan dan tanggap darurat bencana merupakan bagian dari mitigasi untuk 
mengurangi dan atau menangani dampak buruk yang ditimbulkan (Kemenkumham, 
2007). Di dalam mitigasi bencana diperlukan arahan evakuasi setelah penyelidikan 
melalui pemetaan potensi bencana geologinya (Amhar & Darmawan, 2007; Gunadi 
et al., 2015; Pratiwi et al., 2016; Tiwi, 2017).  

Pengabdian  masyarakat yang dilakukan di Dusun Siten pada tanggal 8 
Nopember 2021 merupakan bagian sosialisasi hibah penelitian LPPM yang 
terangkum sejak tahun 2012 yang berlanjut hingga sekarang. Pada materi 
diseminasi penelitian pada pengabdian ini tercakup hasil penelitian dalam 
mengidentifikasi hubungan pengaruh antar bencana gempabumi, longsor dan 
banjir, sebagai hasil dari hibah penelitian dengan nomor Kontrak Penelitian LPPM 
IST AKPRIND Yogyakarta: 12/SPP/LPPM/PL/V/2020. Gempabumi sebagai 
bencana tunggal menuju multi bencana dapat dipindai getaran gempabuminya, 
dimana alat pemindai gempa telah diteliti melalui hibah penelitian LPPM bernomor 
kontrak LPPM: 35/SPPP/LPPM/PL/II/2012. Prioritas hasil penelitian telah  
didiseminasikan melalui pengabdian di Bambanglipuro dikarenakan lokasi 
pengabdian dekat dengan jalur utama rambatan getaran gempabumi. Jalur ini 
mempunyai keunikan, pergeseran rekahan batuan (struktur sesar) terpendam di 
bawah endapan Merapi, dimana permukaannya dominan digunakan sebagai lahan 
pemukiman. Di daerah zona gempa Bantul, jalur gempa Bambanglipuro berada di 
tengah-tengah antara jalur gempa lainnya, Kali Opak dan Kali Progo. 
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2. METODE 
Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan maksud untuk 

penyebaran informasi atau diseminasi hasil penelitian tentang potensi bencana 
gempabumi berikut bencana longsor dan banjir pada dataran dan bukit di lingkup 
wilayah adminitrasi Dusun Siten RT 07 dan sekitarnya. Diseminasi dikemas dalam 
bentuk sosialisasi dengan tujuan untuk memberikan edukasi potensi bencana, 
bagaimana mengenali dan bersikap akan potensi bencana di lingkungan sekitar. 
Sebagai bagian dari mitigasi dan sikap tanggap bencana maka pemahaman arahan 
evakulasi disampaikan atas kesesuaian situasi kondisi alam dan nilai-nilai kearifan 
lokal yang telah ada di masyarakat. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mempunyai sasaran khalayak 
kepada warga perkumpulan para ibu di lingkup PKK Dusun Siten RT 07. Alasan 
pertimbangannya, dimana para peserta yang didominasi ibu-ibu rumah tangga 
merupakan anggota keluarga yang paling berperan dalam mengurus berikut 
pendidikan anak di rumah selama masa pandemi Covid-19. Antusiasme peserta 
sebanyak 20 orang dalam efektivitas kegiatan pengabdian dilakukan dengan 
penerapan protokol kesehatan pandemi Covid-19, sesuai peraturan Perberlakukan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 yang diberlakukan pemerintah 
setempat saat pengabdian tersebut. Penyampaian materi pengabdian diseminasi 
atau sosialisasi hasil penelitian dan interaksi dengan warga di lapangan dapat dilihat 
Gambar 1. 

 

  
Gambar 1. Penyampaian diseminasi hasil penelitian potensi multi bencana dan minat antusiasme 

warga dalam diskusi di lapangan dalam arahan lokasi evakuasi di sekitar Dusun Siten RT 07. 
 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Morfologi lokasi pengabdian merupakan dataran, dimana 1,5 hingga 2 km 
ke arah barat – barat daya terdapat perbukitan batugamping. Secara administrasi 
perbukitan tersebut termasuk dalam Kapanewon Pandak. Ciri morfologi 
perbukitan, mempunyai pola kelurusan yang memanjang utara-selatan dengan jurus 
berarah azimuth antara N020°E hingga N030°E dengan kemiringan lereng berkisar 
20°-30° ke arah azimuth antara N110°E hingga N120°E. Kelurusan perbukitan 
terpotong sebagai offset morfologi membentuk bentangalam struktural berarah 
liniasi azimuth antara N072°E hingga N076°E. Pada sekitar lokasi pengamatan 
dengan posisi koordinat 7°55’37.92” LS dan 110°17’55.95” BT ke arah timur laut 
dijumpai jejak bukit struktural terisolir dan tererosi, yang dikenal penduduk 
setempat sebagai Gunung Cilik, petilasan peninggalan Kerajaan Mataram Islam.  
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Litologi penyusun lokasi pengabdian dapat dijumpai pada lokasi 
pengamatan pada posisi koordinat 7°56’20.25”LS dan 110°17’33.12”BT serta 
7°55’52.28”LS dan 110°17’35.40”BT, berupa batugamping kalkarenit berlapis 
berwarna putih keabu-abuan. Kedudukan batuannya dengan arah azimuth jurus 
antara N172°E hingga N178°E, arah azimuth kemiringan batuan antara N262°E 
hingga N268°E, kedudukan kemiringan batuan secara umum cenderung datar 
kurang dari 12° beberapa dijumpai kemiringan batuan mencapai 20°. Kondisi 
batuan di permukaan umumnya sudah lapuk dan dijumpai tanah residu berwarna 
hitam di atasnya. Perlapisan batuan terkekarkan horizontal dengan jarak spasi 
antara 5 hingga 10 cm dan terkekarkan vertikal dengan jarak spasi antara 10 hingga 
30 cm. Berdasarkan pengamatan sifat fisik litologi ini dapat disebandingkan 
batugamping Formasi Sentolo bagian atas (Husein et al., 2007; Rahardjo et al., 
2012). Batuan Formasi Sentolo bagian atas berumur Miosen Awal hingga Pliosen 
(Maryanto, 2015; Pandita et al., 2012). Kondisi litologi atau batuan penyusun 
daerah pengabdian dan sekitarnya dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Litologi batugamping kalkarenit berlapis Formasi Sentolo penyusun perbukitan di 
bagian barat – barat daya daerah pengabdian (7°56’20.25”LS dan 110°17’33.12”BT). Gambar 

kanan merupakan inset batugamping di lapangan. 
 
Berdasarkan informasi penduduk, keberadaan dampak potensi longsor pada 

daerah pengabdian tidak begitu signifikan terjadi potensi banjir paska bencana 
gempabumi. Hal tersebut dikarenakan keberadaan aliran permukaan dari Kali 
Progo (di barat daerah pengabdian) dijumpai tidak berpengaruh besar terhadap pola 
aliran daerah pengabdian dikarena perbukitan di barat daerah pengabdian 
membentuk sub-daerah aliran sungai tersendiri. Aliran permukaan di daerah 
pengabdian lebih dominan dipengaruhi oleh drainase pengairan oleh tata kelola 
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.  

Morfologi pada pada posisi koordinat 7° 55’ 52.28” LS dan 110° 17’ 35.40” 
BT merupakan tekuk lereng, terdapat mata air yang keluar melalui pada celah kekar 
batuan membentuk telaga, yang disebut sebagai Sendang Plempoh (gambar 5). 
Secara adminitrasi sendang tersebut berada di Dusun Gunting, Desa Gilangharjo, 
Kapanewon Pandak. Keberadaan telaga atau sendang lainnya, Sendang Ngajaran, 
di Dusun Ngajaran pada posisi koordinat 7°56'34.9" LS dan 110°17'15.5"BT. 
Keberadaan mata air membentuk pola jajaran liniasi yang memanjang utara-selatan 
searah jurus morfologinya (N204°E) yang diinterpretasikan morfologi yang 
dikontrol struktur patahan sesar (Pucci, 2007). Faktor keairan turut berpengaruh 
terhadap potensi likuifaksi pada endapan Merapi paska gempabumi tahun 2006 
(setara skala V – VI MMI) dimana potensi penurunan tanah akibat likuifaksi di 
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Bambanglipura mencapai 13,15 cm, berciri retakan sempit (oozing of sand) pada 
permukaan tanah dengan area kerusakan tergolong sedang menuju luas (Buana et 
al., 2016). 

Keberadaan struktur sesar menjadi media rambatan getaran gempa, 
sehingga kriteria area amplikasi oleh getaran gempabumi di lokasi pengabdian 
bervariasi mulai dari tingkat rendah hingga sangat tinggi (Husein et al., 2007). 
Berdasarkan peta sebaran area amplikasi terdapat area dengan kriteria amplikasi 
yang rendah. Sebagaimana dari kondisi morfologi dan litologi yang telah diuraikan 
di atas, kondisi geologi pada area tersebut bermorfologi perbukitan dengan 
kedudukan kemiringan lereng (ke arah timur) berlawanan dengan kedudukan 
kemiringan litologi. Kondisi lereng batuan yang demikian mempunyai karakter 
lereng yang cenderung stabil ketika terjadi rambatan getaran gempa. Stabilitas 
lereng tersebut dinilai minim terjadi gerakan massa baik longsor tanah maupun 
batuan. Kondisi geologi tersebut masih dapat dijumpai hingga kontur tertinggi di 
wilayah Desa Gilangharjo, Kapanewon Pandak (gambar 3).  

Sesuai Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana yang diatur oleh Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maka pada tatanan masyarakat umum, 
hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salah satu dasar untuk 
menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan 
jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya 
(BNPB, 2012). Berdasarkan penilaian kondisi geologi daerah pengabdian, 
Perbukitan di barat – barat daya daerah pengabdian tersebut direkomendasikan 
sebagai lokasi evakuasi jika terjadi bencana terutama paska bencana gempabumi 
skala V – VI MMI sebagai antisipasi potensi likuifaksi. Simulasi arahan jalur 
evakuasi dari daerah pengabdian (7°55’51.07”LS dan 110°18’20.01”BT) menuju 
tempat evakuasi dimana titik lokasi aman dengan amplikasi rambatan getaran 
gempa yang rendah dan terdekat dapat dilihat pada gambar 3. 

 

  
Gambar 3. Kondisi geologi di lokasi tertinggi, sekitar daerah pengabdian (7°56’20.25”LS dan 
110°17’33.12”BT) dinilai aman sebagai arahan tempat evakuasi. Gambar kanan menunjukan 

tampilan simulasi jalur evakuasi menuju lereng bukit terdekat melalui media google map. 
 
 

4. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat, diperoleh 

kesimpulan bahwa dataran Siten berpotensi multi bencana paska bencana 
gempabumi. Potensi gempabumi masih bisa dirasakan dengan kekuatan hingga 
skala III MMI. Potensi bencana gerakan massa minim terjadi dikarenakan karena 
kedudukan batugamping Sentolo berlawanan dengan kemiringan perbukitan. 
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Pengaruh potensi banjir tidak signifikan di daerah pengabdian dikarenakan area 
daerah aliran sungai tidak berhubungan langsung dengan Kali Progo.  

Peserta pengabdian telah mengenal potensi bencana terutama dampak 
langsung gempa bumi dimana keberadaannya dalam jalur pergerakan batuan (sesar) 
di bawah endapan Merapi. Kondisi lereng batuan yang stabil pada perbukitan di 
barat daerah pengabdian dapat menjadi arahan lokasi evakuasi jika terjadi bencana 
gempabumi. Warga dapat lebih mengenal dan meyakini nilai-nilai kearifan lokal, 
dimana di lokasi evakuasi terdapat beberapa bangunan kuno (petilasan, sendang 
dan makam) yang didirikan leluhur di awal Kerajaan Mataram Islam berdiri masih 
aman berdiri ketika gempabumi tahun 2006. Penentuan lokasi evakuasi bencana 
gempabumi tersebut urgen mengingat potensi likuifaksi dapat terjadi untuk skala 
gempa V hingga VI MMI. 

Penggunaan alat pemindai gempa berkekuatan skala III MMI secara 
sederhana hasil penelitian dapat dipergunakan warga untuk mengenali getaran 
gempabumi, sehingga aparat pemerintah setempat dalam menentukan kebijakan 
waktu evakuasi untuk dilakukan secara terarah dan terukur.Dalam melaksanakan 
evakuasi untuk antisipasi kewaspadaan potensi likuifaksi paska bencana 
gempabumi, aparat pemerintah perlu memperhatikan tata cara pelaksanaan 
perpindahan warga (transportasi) menuju tempat evakuasi dalam masa pendemi 
Covid-19. 
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LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

▣ Pengaruh bencana gempa terhadap potensi bencana lainnya
(multi bencana): longsoran dan banjir (akibat pemanasan global)

▣ Ketidakstabilan lereng (longsoran) akibat getaran gempa dengan
pengaruh cuaca (hujan)

▣ Potensi banjir akibat pendangkalan drainase oleh material 
longsoran (debris flow) saat hujan

▣ Siklus bencana berhubungan dengan iklim (faktor hujan) akibat
pemanasan global

2

DEKADE SIKLUS BENCANA INDONESIA
2020-2030

Akan ada kemungkinan gempa besar, diikuti
tsunami, letusan gunungapi, cuaca ekstrim lebih
sering, jadi banjir, banjir bandang, putting 
beliung, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, 
problem ekonomi dan sosial, wilayah-wilayah
pesisir pelan-pelan akan tenggelam
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PREVENSI, MITIGASI ADAPTASI

▣ Kita harus menyikapi dengan bijak decade siklus
bencana ini karena Tuhan telah memberikan ilmu
Prevensi (menghindari), Mitigasi (mengurangi
dampak) dan Adaptasi (menyesuaikan diri).

▣ Jangan panik, budayakan upaya prevensi, mitigasi
dan adaptasi sehingga kita menjadi TANGGUH 
BENCANA 

Deseminasi Hasil Penelitian LPPM IST AKPRIND 
(2012 – 2021)

• Penelitian rekayasa alat pemindai gempa (2012)
• Sosialisasi alat pemindai gempa sederhana (2012 – 2021)
• Penelitian potensi longsoran di daerah rawan gempa (2018 – 2021)
• Sosialisasi identifikasi daerah rawan longsoran dan banjir paska

gempa (2018 – 2021) 

PENELITIAN REKAYASA ALAT PEMINDAI GEMPA 
DI DAERAH PLERET Cara Mengenali Getaran Gempa

• Guncangan pada benda yang 
tergantung  Skala III Intensitas 
Skala Modified Mercalli Intensity/ 
MMI = 4,3 Richter

• Skala III MMI  Getaran dirasakan 
nyata dalam rumah, lebih-lebih di 
rumah tingkat atas. Kendaraan yang 
sedang berhenti agak bergerak, 
terasa getaran seolah-olah seperti 
ada truk lewat. Lamanya dapat 
ditentukan atau dihitung
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SOSIALISASI ALAT PEMINDAI GEMPA SEDERHANA PENELITIAN POTENSI LONGSORAN DI DAERAH 
RAWAN GEMPA DI IMOGIRI

SOSIALISASI IDENTIFIKASI DAERAH RAWAN 
LONGSORAN DAN BANJIR PASKA GEMPA Mengapa Gempa Tektonik Dapat Terjadi?

• PERTANYAAN…. ADA APA?
– Bumi ditopang ular besar yang bergerak
– Mengaitkan dengan letusan gunungapi
 Informasi salah (HOAK)

• JAWABAN: Bumi berguncang akibat pergerakan
lapisan bumi (litosfer)
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Apakah yang menggerakkan lapisan bumi?

Bencana yang disebabkan Gempa Yogyakarta 
(27 Mei 2006, 5:54 WIB, 5.9 Skala Richter) Macam Gempa Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan cara terjadinya dan letak sumbernya, gempa bumi 
dibedakan menjadi: 
1) Gempa Tektonik

 Gempa Yogyakarta tahun 2006
2)  Gempa Vulkanik

 selama aktivitas Gn. Merapi
3)  Gempa Runtuhan

 aktivitas penambangan
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Catatan Gempa Yogyakarta 1867
• Momentum Tugu Yogyakarta di perempatan Jalan Margoutomo (Mangkubumi), 

Jalan Jenderal Soedurman, Jalan A.M. Sangaji dan Jalan Diponegoro.
• Tugu didirikan semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun

1755. Badan tugu berbentuk silindris (gilig) dan di atas badan terdapat bentuk
bola (golong).

• Roboh gempa bumi 1867 (Obah Trusing Pitung Bumi)
• Pembangunan tugu dengan nama De Witte Pall (Tugu Putih) pada masa

pemerintahan Sri Sultan Hamengku-buwono VII dengan bantuan Belanda, 
selesai yahun 1889.

• Bangunan tugu berbeda, bentuk persegi dengan hiasan prasasti para pendiri di 
tiap sisinya. Bagian atasnya berbentuk kerucut yang runcing dengan tinggi
bangunan 15 meter atau lebih rendah 10 meter dari Tugu Golong Gilig.

Tugu Golong Gilig & De Witte Pall

19201846

Gempa & Tsunami (Mataram Islam) abad 15
• Jejak sejarah tsunami besar pada 400 tahun lalu di Lebak, Ciletuh, Pangandaran 

dan sekitarnya, Cilacap, Kutoarjo, Lumajang, dan selatan Bali (Kepala Pusat 
Penelitian Geoteknologi LIPI, Eko Yulianto dalam CNN Indonesia, 2019).

• Pada jejak umur endapan vulkanik di situs candi dimana lapisan endapan 
vulkanik teridentifikasi berumur pasca abad 15 sebagai hasil kompilasi 
kronostratigrafi bahan klastika Gunungapi Merapi didasarkan pada umur C14 
(Mulyaningsih, 2006)

• Babad Jawa, Raja Pajang, Hadiwijaya berencana untuk menyerang 
Panembahan, Akan tetapi, serangan ini terhalang oleh aliran lahar dari Gunung 
Merapi dan Hadiwijaya membatalkan serangan pada tahun 1584 (Serat Babad 
Tanah Jawi)

• Disertasi Wichman menyebutkan bahwa ada dua gempa besar yang 
mengguncang seluruh selatan Jawa pada 1584 hingga 1586. Disertasi yang 
sama juga menyebutkan tiga gunung meletus yakni Gunung Ringgit, Gunung 
Kelut, dan Gunung Merbabu 

Catatan Candi Kedulan
(Gempa Mataram Hindu Kuno)
• Data kronostratigrafi pada area candi, dijumpai endapan gunung api berupa endapan awan

panas berumur 594, 732-816, 941-970, awan panas dan lahar berumur 1252-1342, 1587-1600 
dan 1830an (Mulyaningsih, 2006)  Candi Borobudur, Sambisari, Kedulan, Kadisoka dan
Kimpulan

• Komplek bangunan Candi Kedulan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: (1) bagian
selatan terkubur oleh ke lima sekuen teratas, dan (2) bagian utara terkubur oleh tiga sekuen
teratas. 

• Hasil ekskavasi candi berhasil bagian barat bangunan utama rusak total; beberapa batu
pondasi ditemukan 3-7 m di sebelah selatan-baratdaya, sisi utara rusak di bagian baratnya, sisi
timur rusak di sudut utara, sisi selatan bagian atas hilang serta arca yang semestinya terletak
di dinding selatan lepas dan ditemukan 2-3 m di sebelah baratdaya, arah umum kerusakan
barat-baratdaya (N 75-145 E). 

• Secara umum keruntuhan candi membentuk struktur bergelombang pada lantainya, batu
pondasi dan lantai candi banyak mengalami perubahan, diduga candi juga telah terpengaruh
oleh gempabumi yang berlangsung secara berulang.
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Candi Kedulan, terdiri dari satu bangunan utama dan tiga perwara (di 
belakang), saat ditemukan bangunan miring 4-11 ke arah barat-baratdaya
(foto: dari arah utara, Januari 2018) (Mulyaningsih, 2019)

Perwara III Perwara II Perwara I

ZONA SUBDUKSI JAWA 
DAN BALI

22

Model Longsoran dan Banjir Setelah Gempa
(Roslee, 2021)

Getaran gempa stabilitas lereng terganggu longsoran dari daerah
tinggian ke rendahan pendangkalan sungai banjir (ketika hujan)

Contoh Kasus
(Roslee, 2021)
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Kondisi Geologi Daerah Pengabdian
(Bambanglipura dan sekitarnya, Kabupaten Bantul)

(Husein, dkk, 2007)

▣ Suatu sistem patahan yang terletak di antara Cekungan Yogyakarta dan Pegunungan
Selatan berhasil dikenali dari survey gaya berat (Untung dkk., 1973)  Patahan
tersebut dikenal dengan nama Patahan Opak dengan blok bagian baratnya relatif turun
terhadap blok bagian timur (Rahardjo dkk., 1995).

▣ Kertapati dkk. (1992) menginterpretasikan Patahan Opak sebagai patahan aktif namun
tidak diketahui jenis pergerakannya. 

▣ Sudarno (1997) melengkapi sistem Patahan Opak dan mengidentifikasi berbagai
patahan berarahutara – selatan dan baratlaut – tenggara di sekitar Patahan Opak. 

▣ MacDonald & Partners (1984) dengan pemboran geoteknik dan survey geolistrik telah
menginterpretasikan system patahan yang tertimbun endapan volkanik Merapi yang 
berarah utara – selatan dan timur – barat yang merupakan kelanjutan dari Patahan
Opak ke arah Cekungan Yogyakarta.

Diagram 3 dimensi kondisi geologi
Yogyakarta (dimodifikasi dari Rahardjo
dkk., 1985 dalam Husein, dkk, 2007) 
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Kondisi geologi lokal

• Morfologi dataran alluvial 
Sumbermulyo Bambanglipuro di timur
perbukitan Gilangharjo Pandak

• Morfologi perbukitan memanjang
utara – selatan, slope kemiringan 10° -
30° (landai – curam menengah)

• Mata air dijumpai di lereng timur
bukit pada rekahan batugamping
(diaklas), berakar vegetasi yang cukup
lebat.  tata kelola drainase

Kondisi geologi lokal
• Litologi penyusun terdiri batugamping

kalkarenit berlapis (Fm. Sentolo) 
berkedudukan umum N175°E / 15°
cenderung datar, dominan lapuk, spasi
kekar 20 – 30 cm  lereng cenderung
stabil, rentan erosi pelarutan melalui
kekar (diaklas)

• Liniasi kekar berarah umum barat –
timur diinterpretasikan pemisahan
offset morfologi perbukitan
Gilangharjo dengan gunung Cilik di 
utaranya
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