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Abstrak 

Pertahanan semesta tidak dapat dipisahkan dari sejarah kemerdekaan Indonesia. 
Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, di berbagai 
wilayah Indonesia dan menggunakan seluruh sumber daya bangsa. Dengan berlalunya 
waktu, ancaman yang dihadapi oleh Indonesia mengalami perubahan. Saat ini, bahaya 
alam dikategorikan sebagai ancaman non tradisional di dalam konteks pertahanan 
Indonesia. Tren bahaya alam di Indonesia meningkat pada dekade awal abad 21. 
Paradigma penanggulangan bencana saat ini mengedepankan pengurangan risiko 
bencana yang salah satunya metodenya menggunakan ketangguhan masyarakat. 
Ketangguhan masyarakat dapat mengurangi dampak akibat terjadinya bencana. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ciri pertahanan semesta yang terkandung di 
dalam ketangguhan masyarakat untuk menghadapi ancaman. Alat identifikasi yang 
digunakan adalah Ketangguhan yang dimiliki masyarakat diidentifikasi menggunakan 
variabel, tolok ukur dan standar penilaian yang diturunkan dari doktrin pertahanan 
semesta. Hasil temuan menunjukan ketangguhan masyarakat di ketiga dusun 
merepresentasikan ciri pertahanan semesta. Tiga ciri pertahanan semesta seluruhnya 
diwakili tolok ukur ketangguhan masyarakat.  
 
Kata kunci: pertahanan semesta, ketangguhan masyarakat, bahaya alam 

 

Abstract 

Total defense can not be separated from Indonesia Independence history. Indonesia 
independence achieved by involving the whole people, involving whole parts of Indonesia 
and use all national resources. As time goes on, the Indonesia threat is changed. At 
present, natural hazards are categorized as non traditional threats in Indonesia defense 
context. Trends of Indonesia natural disasters rose in the early decades of the 21st 
century. Current paradigm of disaster relief is promote disaster risk reduction, and one of 
the main method is using community resilience. Community resilience can reduce the 
impact of disaster. The goal of this study is to identify total defense characteristics in the 
community resilience to deal with Merapi eruption. Identification tools used variables, 
benchmarks and standard assessment are derived from total defense doctrine. The 
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findings showed, community resilience represent the characteristics of total defense. 
Three features of total defense is represented by all benchmarks. 
 
Key words: total defense, community resilience, natural hazards 

 

 

 
 
Pendahuluan 

Ancaman terhadap suatu negara dan warga 
negara yang muncul telah mengalami 
banyak perubahan karakteristik. 
Pendefinisian ancaman tidak hanya terbatas 
kepada ancaman militer atau ancaman fisik. 
Tetapi telah berkembang kepada ancaman-
ancaman seperti ancaman dari dalam 
negara dan ancaman non negara/non state 
actor. Begitu pula dengan jenis ancaman 
yang dihadapi oleh Indonesia. 
Perkembangan ancaman yang dinamis di 
dalam lingkungan strategis menuntut sistem 
pertahanan suatu negara terus beradaptasi. 
Degradasi lingkungan dan bencana alam 
merupakan salah satu tantangan bagi 
keamanan non tradisional Indonesia saat ini 
[9].  

Bahaya alam didefinisikan sebagai ancaman 
non tradisional dan  dinilai mampu menjadi 
ancaman yang dapat mengganggu 
kepentingan nasional secara umum dan 
mengancam keselamatan warga negara 
secara khusus [4]. Sebagaimana salah satu 
tujuan dari pertahanan negara adalah untuk 
menjaga dan melindungi keselamatan 
segenap bangsa dari segala bentuk 
ancaman termasuk ancaman bahaya [8]. 

Keberadaan ancaman non tradisional atau 
dikenal pula dengan nama Non Traditional 
Security Threat telah diakui keberadaannya 

secara regional maupun global. Di antara 
negara yang menaruh perhatian terhadap 
keberadaan ancaman non tradisional 
tersebut adalah Cina. Xiong Guangkai 
(2007), mantan jenderal Tentara 
Pembebasan Rakyat (PLA) Cina, 
menyatakan bahwa ancaman keamanan 
tradisional seperti perang lokal, 
hegemonisme masih membayang-bayangi 
perdamaian dan stabilitas dunia, peristiwa 
11 September 2001, epidemi pneumonia 
dan tsunami Samudera Hindia telah 

menunjukkan bahwa ancaman keamanan 
non tradisional menjadi menonjol dan 
menjadi terkait dengan ancaman tradisional 
dalam mengancam kelangsungan hidup 
manusia dan pembangunan sehingga 
bagaimana menangani ancaman dan 
tantangan tersebut menjadi isu utama yang 
menjadi perhatian bersama berbagai negara 
[2]. Secara regional pada tahun 2002, 
ASEAN – China telah secara intensif 
membicarakan penguatan regional terhadap 
isu-isu Non Traditional Security (NTS) 
melalui penandatanganan kerja sama The 
Joint Declaration on Cooperation in the Field 
of Non-traditional Security Issues  [1]. 

Di dalam pertahanan negara Indonesia, 
dikenal doktrin pertahanan semesta. Doktrin 
ini telah digunakan sejak perang 
kemerdekaan [12]. Doktrin pertahanan 
semesta Indonesia disebut Sistem 
Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta 
(Sishankamrata). Pascareformasi di 
Indonesia tahun 1998, doktrin ini berubah 
menjadi sistem pertahanan semesta atau 
sering disebut Sishanta. Doktrin ini menjadi 
bias karena sering ditempatkan sebagai 
doktrin, strategi atau sistem [11]. Doktrin 
tersebut lahir pada kepemimpinan orde lama 
yang bertujuan untuk mempertahankan dan 
mengamankan kemerdekaan [12]. 
Penggunaan strategi pertahanan semesta 
lebih karena pertimbangan stretegis dan 
bukan karena ketidakmampuan membangun 
kekuatan pertahanan modern yang memadai 
[5]. Doktrin ini memiliki tiga ciri. Gambar 1 
menerangkan mengenai tiga ciri dari 
pertahanan semesta, yaitu kerakyatan, 
kesemestaan dan kewilayahan. Di 

Singapura pertahanan semesta dikenal 
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dengan terminologi total defense. 
Pemerintah Singapura menempatkan total 
defense sebagai kerangka tanggapan 
menyeluruh dan terintegrasi untuk 
menghadapi berbagai macam ancaman dan 
tantangan [3]. 

 

Gambar 1 Ciri Pertahanan Semesta 

Kejadian bencana erupsi Merapi 2010 
mengundang perhatian berbagai pihak. 
Bencana ini berdampak terhadap dua 
provinsi, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 
Skala letusan dan limpahan material Merapi 
2010 merupakan letusan dan limpahan 
material terbesar dalam kurun waktu 100 
tahun terakhir, korban jiwa mencapai ratusan 
orang, dan total pengungsi hingga ratusan 
ribu orang. Keberadaan bahaya erupsi 
Merapi tersebut menjadi ancaman non 
tradisional di dalam konteks pertahanan 
negara Indonesia. 

Paradigma terhadap penanggulangan 
bencana bergerak dari paradigma 
konvensional, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu 
sosial, progresif, dan sekarang memasuki 
era paradigma holistik [10]. 
Pengurangan risiko bencana 
merupakan paradigma yang saat ini 
menjadi arus utama di dalam 
mengurangi dampak dari 
adanya bencana. 
Pengurangan Risiko 
Bencana atau sering 
disingkat menjadi PRB 
merupakan kumpulan aksi, atau 
proses, yang dijalankan untuk mencapai 
ketangguhan [14]. Dengan kata lain, 
ketangguhan masyarakat merupakan 
manifestasi kebijakan, strategi dan tindakan 
pengurangan risiko bencana. 

PRB dinilai mampu mengatasi masalah yang 
dihadapi oleh pemerintah dan rakyat di 
dalam menghadapi bencana. Sebagaimana 
diketahui bahwa bencana merupakan fungsi 
dari bertemunya bahaya dan kerentanan 
dengan dibagi oleh kapasitas yang ada. 
Tidak disebut bencana apabila ada bahaya 
(gempa, erupsi gunung api, banjir dsb) 
apabila tidak merugikan bagi masyarakat. 
Risiko bencana sendiri didefinisikan sebagai 

fungsi dari bahaya alam yang bertemu 
dengan kerentanan yang bertemu dengan 
bahaya [15]. 

Proses ketangguhan meletakan penekanan 
kepada apa yang masyarakat dapat lakukan 
untuk diri mereka dan tidak terlalu fokus 
kepada kerentanan masyarakat terhadap 
guncangan, tekanan bencana dan 
lingkungan atau kebutuhan mereka pada 
saat darurat [14]. Sehingga Twigg (2009) 
[14] tidak membahas mengenai konsep 
kerentanan secara detail tetapi memulai 
dengan membahas mengenai karakteristik 
ketangguhan masyarakat sebagai kerangka 
definisi ketangguhan masyarakat. 

Rahman (2012) [13] mengidentifikasi 
terdapat 14 ketangguhan masyarakat Dusun 
Kaliadem, Jambu dan Petung Desa 
Kepuharjo Cangkringan di dalam 
menghadapi erupsi Merapi. Ketangguhan 
masyarakat yang dinilai oleh Rahman (2012) 
[13] diturunkan dari pendekatan from 
vulnerability to resilience (V2R) Pasteur 

(2011) [7]. Kerangka kerja ketangguhan 
masyarakat menurut Pasteur (2011) dapat 
dilihat seperti pada Gambar 2. 

 

 

Gambar 2 Kerangka kerja ketangguhan Pasteur 
(2011) 

Sumber: Pasteur, 2011. From Vulnerability to 
Resilience. 

Pertahanan semesta mengandung makna 
pelibatan seluruh rakyat dan segenap 
sumber daya nasional, sarana dan 
prasarana nasional, serta seluruh wilayah 
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negara sebagai satu kesatuan pertahanan 
yang utuh dan menyeluruh. Ciri 
kesemestaan mengandung arti seluruh 
sumber daya nasional didayagunakan bagi 
upaya pertahanan. Ciri kewilayahan adalah 
penyelenggaraan kekuatan pertahanan 
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ciri 
kerakyatan mengandung makna orientasi 
pertahanan ditujukan oleh dan untuk 
kepentingan seluruh rakyat Indonesia [5]. Di 
dalam penelitian ini, kesemestaan 
diterjemahkan sebagai pemanfaatan sumber 
daya di luar sumber daya yang ada di lokasi 
studi atau wilayah yang menghadapi 
bahaya. Dan sumber daya tersebut tidak 
saja sebuah manifestasi tetapi rencana pun 
juga masuk ke kategori dari ciri 
kesemestaan ini. Sedangkan untuk ciri 
kewilayahan dan kerakyatan sudah cukup 
jelas. Hal ini didasari oleh kata nasional 
pada definisi ciri kesemestaan yang dapat 
diartikan sebagai “di luar” sumber daya 
setempat. Lebih lengkap penerjemahan 
variabel, tolok ukur dan standar penilaian 
dapat dilihat pada Tabel 2.  

Buku putih pertahanan Indonesia adalah 
produk analisis lingkungan strategis dan 
kebijakan makro dalam menjabarkan 
keberadaan ancaman, kapasitas dan 
langkah-langkah strategis. Tujuan, doktrin, 
fungsi, jenis ancaman dan komponen yang 
berperan berdasarkan Buku Putih 
Pertahanan Indonesia 2008 dihimpun pada 
Tabel 1. 

Tabel 1 Rangkuman konsepsi pertahanan negara 

 
Tujuan  menjaga dan melindungi 

kedaulatan negara 
 menjaga dan melindungi 

keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, 
 menjaga keselamatan segenap 

bangsa dari segala bentuk 
ancaman 

Doktrin Sistem pertahanan semesta 

 kerakyatan 
 kesemestaan 
 kewilayahan 

Fungsi Sistem pertahanan memiliki fungsi 
 penangkalan 

 penindakan 
 pemulihan 

Jenis ancaman dan 

komponen yang 
berperan 

 Militer (tradisional) 

TNI sebagai komponen 
utama 

 Nirmiliter (non tradisional) 
non militer sebagai 
komponen utama 

Sumber: Kementerian Pertahanan Indonesia. 
2008. Buku Putih Pertahanan Indonesia 

Tabel 1 di atas menunjukan kedudukan 
sistem pertahanan semesta adalah sebagai 
doktrin. Doktrin tersebut tidak menjadi 
mutlak tetapi merupakan semangat yang 
ditanamkan kepada anggota militer dan 
seluruh tumpah darah Indonesia. 

Hingga penelitian ini disusun, belum ada 
produk yang lebih baru dari buku putih 
pertahanan Indonesia 2008. Buku putih 
sebelumnya diterbitkan pada tahun 2003. 
Tidak ada ketentuan baku berapa tahun 
buku putih pertahanan tiap negara 
dikeluarkan. Pertimbangan waktu 
penyusunan didasari atas perubahan 
lingkungan strategis.  

Terdapat perbedaan terminologi pembagian 
jenis ancaman antara buku putih pertahanan 
Indonesia 2003 dan 2008. Pada buku putih 
pertahanan Indonesia 2003 muncul 
terminologi ancaman tradisional dan non 
tradisional. Walaupun tidak secara tegas 
disebutkan bahwa bahaya alam merupakan 
bagian dari ancaman non tradisional tetapi 
menyimpulkan dengan maksud yang sama. 
Sedangkan pada buku putih pertahanan 
Indonesia 2008 terminologi yang digunakan 
adalah ancaman militer dan nirmiliter. 
Ancaman fisik atau berupa ancaman 
kekuatan militer dimasukan sebagai 
ancaman militer dan selain itu merupakan 
ancaman nirmiliter. Buku putih pertahanan 
Indonesia juga menyebutkan bahwa dalam 
beberapa dekade ke depan ancaman militer 
terhadap Indonesia diperkirakan 
kemungkinan terjadi sangat kecil. Tantangan 
yang ada adalah meningkatnya potensi 
bahaya dari ancaman nirmiliter. 

Tabel 2 Tolok ukur dan standar penilaian ciri 
pertahanan semesta 

Ciri 
pertahanan 

semesta 

Tolok ukur 
Standar 

penilaian 
sumber 

Kesemestaan 

sumber daya 

nasional 
didayagunakan 
bagi upaya 

pertahanan 

Adanya 
rencana dan 
atau praktik 
yang 
mencerminkan 
ciri 
kesemestaan 

Kesimpulan 

peneliti 
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Kewilayahan 

penyelenggaraan 

kekuatan 
pertahanan 
tersebar di 

seluruh wilayah 
Indonesia 

Adanya 
rencana dan 
atau praktik 
yang 

mencerminkan 
ciri 
kewilayahan 

Kesimpulan 
peneliti 

Kerakyatan 

orientasi 

pertahanan 
ditujukan oleh 
dan untuk 

kepentingan 
seluruh rakyat 
Indonesia 

Adanya 
rencana dan 
atau praktik 
yang 
mencerminkan 
ciri kerakyatan 

Kesimpulan 
peneliti 

Metodologi 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan metode pengumpulan data 
melalui wawancara, diskusi fokus, observasi, 
dan studi dokumentasi. Waktu penelitian 
dibagi menjadi dua, diskusi fokus dilakukan 
pada bulan Desember 2011 dan wawancara 
dilakukan pada Maret 2012. Pengambilan 
data lapangan dilakukan 14 dan 17 bulan 
setelah erupsi Merapi Oktober 2010. Lokasi 
studi bertempat di hunian sementara 
(huntara) warga Dusun Kaliadem, Jambu 
dan Petung di Gondang Desa Wukirsari 
Cangkringan.  

Partisipan wawancara terdiri dari 10 orang, 
yang mewakili masyarakat dari Dusun 
Kaliadem, Jambu dan Petung. Perwakilan 
masyarakat terdiri atas kepala dusun, 
masyarakat peternak, pedagang dan 
penggiat bencana (Pasag Merapi). Selain 
itu, Kepala Balai Pengembangan dan 
Penelitian Teknologi Kegunungapian 
(BPPTK) juga menjadi salah satu partisipan. 
Kegiatan diskusi fokus menjadi salah satu 
metode untuk mengumpulkan data. Kegiatan 
ini melibatkan 115 warga dusun dan sekitar 
115 peserta Konferensi Nasional 
Pengurangan Risiko Bencana Berbasis 
Komunitas VII. Peserta konferensi menginap 
di huntara dan berinteraksi dengan warga. 
Hasil interaksi dengan warga tersebut yang 
kemudian dibawa ke dalam diskusi dengan 
peserta konferensi lain. 

Metode analisis yang digunakan adalah 
deskriptif. Analisis dilakukan terhadap  
ketangguhan-ketangguhan masyarakat di 
ketiga dusun menggunakan ciri-ciri 
pertahanan semesta. Kerangka analisis 
mengacu kepada 4 variabel, yaitu variabel 

kesiapsiagaan bencana, kapasitas adaptasi, 
lingkungan berdaya, dan keberagaman dan 
keamanan penghidupan masyarakat.  

Hasil penelitian Rahman (2012) [13] menjadi 
acuan untuk paper ini. Rahman (2012) [13] 
menemukan terdapat 14 ketangguhan 
masyarakat Dusun Kaliadem, Jambu dan 
Petung. Hasil temuan Rahman (2012) [13] 
diidentifikasi menggunakan doktrin 
pertahanan semesta untuk menemukan ciri-
ciri pertahanan semesta yang terdapat di 
dalam ketangguhan masyarakat. Tiap ciri 
tersebut diturunkan menjadi tolok ukur dan 
standar penilaian yang akan digunakan 
untuk mengidentifikasi ketangguhan 
masyarakat seperti pada Tabel 2. Alur 
penelitian paper ini diilustrasikan seperti 
pada Gambar 3. Dan pertanyaan penelitian 
yang ingin dijawan dari paper ini adalah 
bagaimana ciri pertahanan semesta di dalam 
ketangguhan masyarakat Dusun Kaliadem, 
Jambu dan Petung di dalam menghadapi 
ancaman erupsi Merapi? 

 

Gambar 3 Alur penelitian 

Pembahasan 

Kesiapsiagaan bencana 

Variabel kesiapsiagaan bencana meliputi 4 
tolok ukur ketangguhan, yaitu kapasitas 
masyarakat untuk menganalisis bahaya dan 
tekanan, peringatan dini dan rencana 
tanggap darurat, kontijensi dan perencanaan 
darurat, dan  kemampuan pemangku 
kepentingan membangun kembali dengan 
lebih baik.  

14 ketangguhan 
masyarakat di 3 

dusun 

merumuskan tolok 
ukur dan standar 

penilaian dari 
variabel (ciri 
pertahanan 
semesta) 

Identifikasi 
ketangguhan 
masyarakat 

menggunakan ciri 
pertahanan 

semesta 
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Tolok ukur pertama adalah kapasitas untuk 
analisis bahaya dan tekanan. Di dalam tolok 
ukur ini, ditemukan adanya pelatihan yang 
didukung oleh berbagai pemangku 
kepentingan, diantaranya adalah 
pemerintah, LSM dan penggiat bencana di 
tingkat lokal. Tujuan pelatihan ini adalah 
untuk meningkatkan pemahaman 
masyarakat terhadap bahaya sekaligus 
mengetahui penyebab munculnya bahaya. 
Dan nyawa dari pelatihan ini adalah 
partisipasi aktif masyarakat. 

Masyarakat telah mengenali adanya bahaya 
dari pengalaman yang pernah dilalui. Selain 
itu, pelatihan dan penguatan ketangguhan 
yang telah dilakukan oleh berbagai pihak 
berhasil meningkatkan ketangguhan 
masyarakat menjadi lebih baik. Tetapi erupsi 
Merapi 2010 yang bersifat eksplosif dan di 
luar perkiraan menyebabkan dampak sangat 
besar bagi kehidupan masyarakat terutama 
kepada harta benda dan sumber 
penghidupan 

Kemampuan masyarakat untuk menerima 
tekanan dapat dilihat pada reaksi yang 
mengikuti peringatan untuk mengungsi 
walaupun tidak sepenuhnya dilakukan oleh 
penduduk. Namun sebagian besar penduduk 
telah mengikuti instruksi dari pengawas 
gunung merapi. Masyarakat tidak dapat 
mempertahankan fungsi dan struktur dasar 
sepenuhnya selama bencana terjadi. Hal ini 
karena masyarakat harus meninggalkan 
rumah dan sumber penghidupan mereka 
dalam waktu relatif lama. Selain itu, dampak 
erupsi yang sangat besar menyebabkan 
harta benda dan sumber penghidupan 
mereka hancur. 

Dengan gejala yang ditimbulkan oleh Merapi 
dan pemberitahuan dari PGM masyarakat 
telah mengetahui kapan perkiraan Merapi 
akan meletus. Tetapi kepastian waktu yang 
tidak dapat ditentukan menimbulkan 
ketidakpastian. Sejauh ini gejala akan 
terjadinya erupsi baru sekadar mengetahui 
rentang waktu akan terjadi belum mencapai 
kapan bencana tepatnya akan terjadi. 

Rehabilitasi dan rekonstruksi telah dimulai 
dengan semangat pengurangan risiko 
bencana. Salah satu langkah nyatanya 
adalah melalui kompromi untuk 

memindahkan lokasi tempat tinggal tetap 
dari KRB III menjadi KRB II. Selain itu, 
stimulus berupa bantuan pembangunan 
rumah dan ganti rugi sapi ternak yang mati 
akibat erupsi juga dapat menjadi pendorong 
pemulihan kehidupan masyarakat. Tetapi hal 
tersebut membutuhkan waktu yang panjang 
dan pengawalan yang berkesinambungan 
agar diperoleh hasil optimal. 

Apabila dilihat dari proses pendekatan yang 
dilakukan dalam meningkatkan kapasitas 
masyarakat untuk menganalisis bahaya dan 
tekanan, penekanan ada pada partisipasi 
aktif masyarakat. Masyarakat menjadi tokoh 
sentral dalam memahami bahaya dan 
tekanan yang ada di sekitar mereka. 
Identifikasi bahaya yang dilakukan bersama-
sama menunjukan proses partisipatif 
tersebut. Proses ini mencerminkan ciri 
pertahanan semesta, kerakyatan, yaitu oleh 
dan untuk kepentingan rakyat. Dengan kata 
lain masyarakat ditempatkan sebagai 
subyek. 

Tolok ukur kedua adalah peringatan dini dan 
rencana tanggap darurat. Akses terhadap 
monitoring dan informasi peringatan sudah 
terbangun dengan baik pascaerupsi Merapi 
2010 khususnya. Akses kepada monitoring 
telah dibangun dengan baik oleh BPPTK. 
BPPTK sebagai lembaga yang bertanggung 
jawab mengawasi dan memantau Merapi 
membangun komunikasi formal dan informal 
dengan masyarakat. Pendekatan formal 
dilakukan melalui pelatihan Wajib Latih 
misalnya. Pendekatan informal seperti 
bergabung di radio-radio komunitas, radio 
Pasag Merapi dan SKSB. Akses terhadap 
informasi peringatan diperoleh melalui EWS 
yang sudah terbangun. Berdasarkan 
pengalaman erupsi 2010, masyarakat telah 
mendengar sirene peringatan untuk 
mengungsi. Secara tertulis, Dinas P3BA 
telah membangun EWS awan panas 
sebanyak 3 buah dan EWS lahar dingin 
sebanyak 7 buah. Adanya alat dan proses 
pemanfaatan alat tersebut menunjukan 
bahwa untuk menghadapi ancaman telah 
digunakan sumber daya yang ada. Ciri ini 
sesuai dengan ciri pertahanan semesta, 
kesemestaan. 
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Tolok ukur ketiga adalah kontijensi dan 

perencanaan darurat. Kabupaten Sleman 

telah memiliki rencana kontijensi pada tahun 

2009. Di dalam rencana kontijensi bencana 

Kabupaten Sleman 2009, terdapat rencana 

rute evakuasi dan lokasi aman sebagai 

tempat evakuasi, selain itu, terdapat  analisis 

kelompok-kelompok rentan. Di dalam 

rencana kontijensi tersebut juga telah 

disebutkan lokasi-lokasi hunian tetap untuk 

skenario apabila terjadi bencana. 

Pengalaman erupsi Merapi 2010 lalu 

menunjukan bahwa kebutuhan obat-obatan 

dan kebutuhan untuk sehari-hari pengungsi 

tidak kekurangan bahkan terdapat beberapa 

kondisi dimana ada komoditas tertentu yang 

menumpuk. Kedua kondisi di atas, adanya 

rencana kontijensi dan kebutuhan dasar 

masyarakat yang telah memadai 

mencerminkan adanya ciri kewilayahan dan 

kesemestaan. Indikasinya kewilayahan 

terlihat pada adanya pemanfaatan 

lingkungan untuk dijadikan pertahanan 

menghadapi bahaya. Sedangkan indikasi ciri 

kesemestaan terdapat pada terpenuhinya 

kebutuhan dasar masyarakat yang datang 

dari luar lingkungan masyarakat. Dengan 

kata lain, ada pemanfaatan sumber daya di 

luar sumber daya yang tersedia di 

masyarakat. 

Tolok ukur keempat adalah kemampuan 
berbagai pemangku kepentingan 
membangun kembali dengan lebih baik. 
Ditemukan bahwa ada upaya menguatkan 
warga miskin melalui partisipasi mereka 
dalam proses pengambilan keputusan. 
Upaya tersebut melalui dialog-dialog antara 
pemerintah daerah dengan masyarakat di 
dalam penentuan keputusan relokasi. Ada 
pula upaya melalu rencana membangun 
kembali dengan lebih baik dan 
mempertimbangkan risiko yang 
memungkinkan di masa depan melalui 
penilaian kebutuhan dan kerusakan 
pascaerupsi Merapi 2010. Dan terakhir 
adanya upaya membangun kemandirian 
melalui bantuan hunian tetap (huntap), 
bantuan ganti sapi yang mati akibat awan 
panas, dan penyuluhan jenis usaha-usaha 
baru. Upaya-upaya tersebut adalah 
beberapa langkah untuk memulihkan 
kehidupan masyarakat yang mandiri dan 
menjadi lebih baik. Upaya tersebut dapat 
dikategorikan sebagai ciri dari kerakyatan 
dan kesemestaan. Indikasinya adalah 
adanya pemanfaatan  Secara umum, 
variabel kesiapsiagaan diidentifikasi seperti 
pada Tabel 3. 

Kapasitas adaptasi 

Variabel kapasitas adaptasi diwakili oleh 2 
tolok ukur. Pemahaman terhadap tren dan 
dampak lokalnya merupakan tolok ukur 
pertama. Pada poin ini, masyarakat 
merasakan langsung perubahan kondisi 
dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. 
Perubahan tersebut dirasakan diantaranya 
mengenai harga pakan ternak, situasi sulit 
mencari tanaman hijau dan besarnya erupsi 
Merapi 2010. Dengan masyarakat 
merasakan langsung peneliti menyimpulkan 
bahwa masyarakat telah memahami tren 

Tabel 3 Identifikasi ciri pertahanan semesta 
variabel kesiapsiagaan bencana 

 

Tolok ukur 

Identifikasi ciri pertahanan semesta 

Ciri pertahanan 
yang terwakili 

Keterangan 

Kapasitas untuk 
analisis bahaya 
dan tekanan 

Kerakyatan 

Masyarakat 

menjadi subyek di 
dalam 
menghadapi 
bahaya 

Peringatan dini 

dan rencana 
tanggap darurat 

Kesemestaan 
Pemanfaatan 
sumber daya 

Kontijensi dan 

perencanaan 
darurat 

kewilayahan, 

kesemestaan 

Pemanfaatan 

lingkungan 
sebagai 
pertahanan untuk 

menghadapi 
bahaya, 
terpenuhinya 

sumber daya dari 
luar lingkungan 

Kemampuan 
membangun 
kembali dengan 

lebih baik 

kerakyatan, 
kewilayahan 

Kerjasama dan 

koordinasi 
antarpemangku 
kepentingan, 

partisipasi aktif 
masyarakat 
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dan dampaknya terhadap internal mereka. 
Hal ini menunjukan terdapat ciri kerakyatan 
karena masyarakat sebagai pihak yang 
merasakan langsung. 

Tolok ukur kedua adalah akses terhadap 
informasi perubahan tren. Dengan data dan 
fakta yang ditemukan menunjukan bahwa 
masyarakat memiliki akses terhadap 
informasi yang diperlukan mengenai 
perubahan tren. Harga pakan dan tanaman 
yang segar dapat diperoleh dari informasi 
yang berkembang di tengah masyarakat 
mengenai dimana dan siapa yang dan 
berapa harga pakan dan tanaman segar 
untuk sapi mereka. Dan seberapa besar 
erupsi dan apakan akan datang lagi 
masyarakat dapat bertanya dan dijelaskan 
oleh Balai Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Kegunungapian (BPPTK). Pada 
poin ini, ada pemanfaatan sumber daya 
yang mencerminkan ciri kesemestaan dan 
ciri kerakyatan dilihat dari sudut pandang 
bagaimana masyarakat sebagai 
penerimanya. Secara lengkap dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

Tabel 4 Identifikasi ciri pertahanan semesta 
variabel kapasitas adaptasi 

Tolok ukur 

Identifikasi ciri pertahanan semesta 

Ciri pertahanan 

yang terwakili 
Keterangan 

Pemahaman 
terhadap tren 

dan dampak 
lokalnya 

Kerakyatan Masyarakat 
menjadi subyek 

Akses kepada 
informasi yang 

diperlukan 

Kesemestaan 

dan Kerakyatan 

Informasi 

sebagai sebuah 
sumber daya 
dan masyarakat 

sebagai subyek 
informasi 

Lingkungan berdaya 

Desentralisasi dan pengambilan keputusan 
partisipatif mencerminkan ciri pertahanan 
semesta kerakyatan. Hal ini dilihat dari 
keterlibatan aktif masyarakat sehingga 
menjadi subyek di dalam pengambilan 
keputusan. Sebagai contoh keterlibatan 
masyarakat di dalam dialog-dialog yang 
diselenggarakan. 

Keterkaitan antara pemerintah lokal, daerah, 
dan tingkat nasional merepresentasikan ciri 
pertahanan semesta kerakyatan, 
kesemestaan dan kewilayahan. Cerminan 
kerakyatan dapat dilihat dari ada praktik 
komunikasi yang efektif dari bahwa ke atas. 
Salah satunya adalah dialog yang terjadi 
pada saat isu relokasi berkembang. 
Masyarakat yang pada awalnya terpecah-
pecah, ada yang ingin direlokasi dan ada 
pula yang menolak akhirnya menyepakati 
untuk direlokasi ke lokasi yang lebih aman. 
Poin di sini adalah adanya komunikasi yang 
efektif dari bawah ke atas. Ciri lainnya 
adalah kesemestaan. Pemanfaatan sumber 
daya nasional merupakan bukti yang jelas 
bahwa ada pemanfaatan sumber daya 
secara menyeluruh untuk mendukung 
pemulihan kondisi masyarakat. Ciri terakhir 
adalah kewilayahan. Ciri ini ditunjukan 
dengan adanya kerja sama pemerintah 
pusat, daerah dan lokal yang masing-masing 
dibedakan pada luasan wilayah administrasi. 
Tetapi di dalam hal ini menampakan isu 
kewilayahan. 

Penyelesaian masalah sistemik utama 
berkaitan dengan pemerintahan. 
Pemerintahan di dalam hal ini tidak hanya 
terbatas pada institusi yang memiliki otoritas 
tetapi seluruh pemangku kepentingan yang 
terlibat di dalamnya. Pascaerupsi Merapi 
2010, telah ada pembelajaran kepada 
seluruh institusi. Sistem yang baru 
terbangun dari tingkat nasional sampai ke 
lokal terasa signifikan setelah erupsi 2010. 
Hal ini menunjukan telah adanya ciri 
kesemestaan dan kewilayahan. 

Tabel 5 Identifikasi ciri pertahanan semesta 
variabel lingkungan berdaya 

Tolok ukur 

Identifikasi ciri pertahanan semesta 

Ciri 
pertahanan 

yang terwakili 
Keterangan 

Desentralisasi 
dan pengambilan 
keputusan 

partisipatif 

Kerakyatan Partisipasi 
masyarakat 

Keterkaitan antara 

lokal, daerah, dan 
tingkat nasional 

Kewilayahan, 

kesemestaan, 
kerakyatan 

Masyarakat sebagai 

subyek, komunikasi 
efektif, pemanfaatan 
sumber daya 
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Penyelesaian 

masalah sistemik 
utama 

Kewilayahan, 

kesemestaan 

Pembelajaran kepada 

institusi pada tingkat 
nasional hingga lokal 

Keberagaman dan keamanan penghidupan 

Memperkuat organisasi dan suara 
masyarakat mencerminkan ciri kerakyatan 
yang kental. Dan di dalam hal ini, organisasi 
yang ada mampu memobilisasi sumber daya 
yang mencerminkan ciri kesemestaan. 
Mendukung akses kepada dan manajemen 
berkesinambungan aset yang produktif 
merupakan akses kepada sumber daya 
alam. Jelas hal ini merupakan ciri 
kesemestaan yang berkaitan dengan 
pemanfaatan sumber daya yang ada. 

Mempromosikan akses teknologi merupakan 
salah satu ciri pemanfaatan sumber daya 
yang dalam hal ini berkaitan dengan 
teknologi. Sehingga dapat dikatakan 
merupakan ciri pertahanan semesta 
kesemestaan. Meningkatkan akses kepada 
pasar dan pekerjaan. Masyarakat 
membutuhkan pekerjaan yang dapat 
dilakukan pascaerupsi Merapi. Langkah 
untuk mengadakan pekerjaan dan bantuan 
yang ada mencerminkan ciri pertahanan 
semesta kerakyatan dan kesemestaan. 
Kerakyatan karena masyarakat sebagai 
subyek membutuhkan pekerjaan untuk 
bertahan hidup dan kesemestaan karena 
ada pemanfaatan sumber daya untuk 
membantu masyarakat memulai kegiatan 
bekerjanya. 

Memperkaya kondisi keamanan kehidupan 
pascaerupsi Merapi adalah untuk 
memastikan bahwa masyarakat dapat 
segera pulih. Hal ini mencerminkan dua ciri 
pertahanan semesta, pertama adalah 
kerakyatan dan kedua adalah kesemestaan. 
Kerakyatan karena kondisi keamanan yang 
dipulihkan adalah kondisi keamanan 
masyarakat yang menjadi subyek dan 
bantuan yang datang menunjukan adanya 
pemanfaatan sumber daya yang 
menggambarkan kesemestaan. Tabel 6 
merupakan hasil identifikasi ciri pertahanan 
semesta pada variabel keberagaman dan 
keamanan penghidupan masyarakat. 

Tabel 6 Identifikasi ciri pertahanan semesta 
variabel keberagaman dan keamanan 

penghidupan 

Tolok ukur 

Identifikasi ciri pertahanan semesta 

Ciri pertahanan 
yang terwakili 

Keterangan 

Memperkuat 

organisasi dan 
suara 
masyarakat 

Kerakyatan dan 

kesemestaan 

Adanya 

organisasi 
berbasis 
masyarakat dan 

kemampuan 
memobilisasi 
sumber daya 

Mendukung 
akses kepada 
dan 

manajemen 
berkesinambun
gan aset yang 

produktif 

Kerakyatan Partisipasi 
masyarakat 

Mempromosika
n akses 

teknologi 

Kesemestaan Pemanfaatan 
sumber daya 

Meningkatkan 

akses kepada 
pasar dan 
pekerjaan 

Kerakyatan, 

kesemestaan 

Masyarakat 

memperoleh 
pekerjaan dan 
adanya bantuan 

modal 

Memperkaya 
kondisi 

keamanan 
kehidupan 

Kerakyatan, 
kesemestaan 

Masyarakat 
sebagai subyek, 

bantuan 
merupakan 
pemanfaatan 

sumber daya 

Kesimpulan 

Hasil temuan menunjukan ketangguhan 
masyarakat Kaliadem, Jambu dan Petung 
merepresentasikan ciri pertahanan semesta. 
Identifikasi menggunakan ciri pertahanan 
semesta menunjukan bahwa secara 
keseluruhan ketangguhan masyarakat di 
Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung 
merepresentasikan ciri strategi pertahanan 
semesta. Tiap tolok ukur yang diidentifikasi 
mewakili ciri pertahanan semesta yang 
berbeda-beda.  

Tiap tolok ukur yang dinilai tidak sepenuhnya 
memiliki ketiga ciri pertahanan semesta. 
Hasil penilaian terhadap 14 tolok ukur 
tersebut memiliki hasil yang berbeda,  
kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan 
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berkombinasi berbeda-beda pada masing-
masing tolok ukur. 

Namun demikian masih ada pertanyaan 
yang perlu didiskusikan lebih lanjut. 
Pertanyaan seperti apakah selalu ada ciri 
pertahanan semesta di dalam ketangguhan 
masyarakat untuk menghadapi ancaman 
non tradisional, khususnya dalam 
menghadapi ancaman bahaya alam? 
Dengan kata lain, apabila  ketangguhan 
masyarakat di lokasi berbeda diidentifikasi 
maka terdapat ciri pertahanan semesta? 
Adakah ketangguhan masyarakat yang tidak 
merepresentasikan ciri pertahanan semesta 
sama sekali?   

Poin pembelajaran yang dapat diperoleh dari 
hasil penelitian ini adalah bahwa untuk 
menghadapi ancaman non tradisional pun 
terdapat ciri pertahanan semesta. Total 
defense merupakan strategi yang pada 
dasarnya berlaku generik dan terdapat di 
berbagai bidang kehidupan untuk 
menghadapi ancaman, termasuk di dalam 
hal ini untuk menghadapi ancaman non 
tradisional, bencana.  
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