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  Abstraksi 

Nama   : M Bobby Rahman 

Program Studi : Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional 

Judul   :  

Analisis Ketangguhan Masyarakat untuk Menghadapi Ancaman Gunung 

Merapi di Dalam Kerangka Pertahanan Negara Indonesia (Studi Kasus: 

Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung Desa Kepuharjo Cangkringan 

Pascaerupsi Merapi 2010) 

Bahaya alam diidentifikasi sebagai ancaman non tradisional di dalam 

konteks pertahanan Indonesia. Tren bahaya alam Indonesia meningkat 

pada awal abad 21. Konsep masyarakat yang memiliki ketangguhan 

menjadi salah satu bentuk pendekatan yang sering digunakan untuk 

Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Erupsi Merapi 2010 menimbulkan  

korban jiwa mencapai 377 orang, mengakibatkan kerugian material 

sedikitnya 3,56 T dan erupsi terbesar dalam kurun 1 abad terakhir. Dusun 

Kaliadem, Jambu dan Petung merupakan bagian dari kawasan rawan 

bencana (KRB) III yang menjadi salah satu lokasi terparah terkena 

dampak bencana. Pertanyaan penelitian yang diangkat adalah bagaimana 

ketangguhan masyarakat di dusun Kaliadem, Jambu, dan Petung Desa 

Kepuharjo Cangkringan pascaerupsi Merapi 2010 dan bagaimana 

ketangguhan masyarakat di Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung ditinjau 

dari doktrin pertahanan semesta. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu: 

(1) mengidentifikasi ketangguhan masyarakat di Dusun Kaliadem, Jambu 

dan Petung, (2) mengidentifikasi ketangguhan masyarakat di ketiga dusun 

tersebut di dalam konteks pertahanan negara.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alat analisis 

Pasteur dan pertahanan semesta. Berdasarkan temuan penelitian, 

masyarakat di ketiga dusun tersebut memiliki 13 dari 16 indikator 

masyarakat yang memiliki ketangguhan. Ketangguhan masyarakat di 

ketiga dusun tersebut merepresentasikan 3 dari 3 ciri pertahanan 

semesta. Dengan demikian, masyarakat di Dusun Kaliadem, Jambu dan 

Petung memiliki ketangguhan untuk menghadapi bahaya erupsi 

pascaerupsi Merapi 2010. Ketangguhan masyarakat di Dusun Kaliadem, 

Jambu dan Petung telah merepresentasikan strategi pertahanan semesta.  

Kata kunci: pertahanan negara, ketangguhan masyarakat, bahaya alam. 
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Abstract 

Nama   : M Bobby Rahman 

Program Studi : Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional 

Judul   :  

Analisis Ketangguhan Masyarakat untuk Menghadapi Ancaman Gunung 

Merapi di Dalam Kerangka Pertahanan Negara Indonesia (Studi Kasus: 

Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung Desa Kepuharjo Cangkringan 

Pascaerupsi Merapi 2010) 

 

Natural hazards are identified as non-traditional threats in the context of 

Indonesia defense. The Indonesia trend of natural hazards increased in 

the early 21st century. The concept of community resilience is one of 

popular approachs in disaster risk reduction. Eruptions of Merapi in 2010 

raises death toll reached 377 people, resulting in loss of material at least 

Rp 3.56 T and the largest eruption in the first period of the last century. 

This study analyzes the community resilience in a high hazard area. Then 

the community resilience analyzed in the Indonesia defense framework. 

This study is located in Kaliadem, Jambu and Petung Hamlet, Kepuharjo 

Village, Cangkringan sub-district, Sleman, Yogyakarta. Research 

questions of this research are how community resilience in Kaliadem, 

Jambu and Petung hamlet post-Merapi eruption 2010 and how 

the resilience of  people in the hamlet of Kaliadem, Jambu and Petung in 

terms of the total defense doctrine. 

This study used a qualitative approach to answer research questions and 

to analize the data using Pasteur and total defense approach as a tools. 

Based on research findings, people in the three hamlets have 13 of the 16 

indicators of people who have resilience in facing eruption hazardous. 

Community resilience of the three hamlets represents three of the three 

total defense characteristics. As the results, people in the hamlet of 

Kaliadem, Jambu and Petung have resilience to face the hazard of post-

eruption of Merapi 2010. Furthermore, community resilience in the hamlet 

Kaliadem, Jambu and Petung represent the strategy of total defense in 

Indonesia. 

Keywords: national defense, community resilience, natural hazards 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 2002, Indonesia mengeluarkan UU No 3 Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara. UU ini muncul untuk melindungi negara dan 

warga negara dari berbagai ancaman. Tujuan pertahanan negara di dalam 

UU tersebut adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan 

keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. 

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 (Prasetyono, 2007).  

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 (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2003). Sebagaimana 

salah satu tujuan dari pertahanan negara adalah untuk menjaga dan 

melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman 

termasuk ancaman bahaya (Pemerintah Republik Indonesia, 2002) . 

Keberadaan ancaman non tradisional atau dikenal pula dengan 

nama Non Traditional Security Threat telah diakui keberadaannya secara 

regional maupun global. Di antara negara yang mulai menaruh perhatian 

terhadap keberadaan ancaman non tradisional tersebut adalah Cina. 

Xiong Guangkai (2007) menyatakan sementara ancaman keamanan 
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tradisional seperti perang lokal, hegemonisme masih membayang-bayangi 

perdamaian dan stabilitas dunia. Peristiwa 11 September 2001, epidemi 

pneumonia dan tsunami Samudra Hindia telah menunjukkan bahwa 

ancaman keamanan non tradisional menjadi menonjol dan menjadi terkait 

dengan ancaman tradisional dalam mengancam kelangsungan hidup 

manusia dan pembangunan. Bagaimana menangani ancaman dan 

tantangan tersebut menjadi isu utama yang menjadi perhatian bersama 

berbagai negara (Craig, 2007). 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  (Arase, 2010). 

Untuk menghadapi ancaman, Indonesia memiliki doktrin yang 

disebut Sistem Pertahanan Semesta (SISHANTA). Sishanta pada awalnya 

merupakan strategi makro untuk menghadapi ancaman militer. Doktrin 

tersebut lahir pada kepemimpinan orde lama yang bertujuan untuk 

mempertahankan dan mengamankan kemerdekaan (Rahakundini, 2007). 

Sishanta memiliki tiga ciri, pertama, melibatkan seluruh rakyat dan 

segenap sumber daya nasional (kerakyatan), kedua, memanfaatkan 

sarana dan prasarana nasional (semesta), ketiga, menjadikan seluruh 

wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan (kewilayahan). Hingga 

saat ini strategi makro tersebut masih menjadi strategi yang digunakan di 

dalam UU Pertahanan Negara dan dokumen Buku Putih Pertahanan 

Indonesia.  

Sistem pertahanan merupakan segala usaha untuk mempertahankan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap 

bangsa dari segala bentuk ancaman (Kementerian Pertahanan Indonesia, 

2008). Sistem pertahanan Indonesia tersebut diuji oleh munculnya banyak 

bencana pada awal dekade abad 21. Tren bencana alam Indonesia 

memiliki tren yang meningkat (BNPB, 2012). Kejadian gempa dan tsunami 

Aceh 2004, gempa Bantul 2006, gempa Tasikmalaya 2009, banjir Jakarta 

2002 dan 2007, gempa Sumatera Barat 2009, banjir Wasior 2010, dan 
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erupsi Merapi 2010 merupakan contoh sekaligus menjadi bukti 

peningkatan  bencana alam yang terjadi pada awal abad 21 di Indonesia. 

Selama satu dekade pertama abad 21, bencana alam di Indonesia telah 

menelan korban sebanyak 180.843 jiwa dan menyebabkan kerugian 

materiil sedikitnya 105 triliun rupiah (BNPB, 2012). 

Bahaya alam yang memiliki potensi tinggi menjadi bencana di 

Indonesia adalah gunung api. Bahaya alam yang bertemu dengan 

kerentanan menyebabkan terjadinya bencana alam (Wisner, Blaikie, 

Canon, & Davis, 2004). Katili dan Siswowidjojo (1994) menyatakan di 

Indonesia sedikitnya terdapat 400 gunung api dan 129 diantaranya 

merupakan gunung api aktif. Tomascik dkk., (1997) dari 800 gunung api di 

dunia 75%nya terdapat di sepanjang ring of fire yang melintasi wilayah 

Indonesia (Sunarto & WF, 2007). Menurut Tombin (1987), karakteristik 

erupsi gunung api membahayakan seluruh orang yang tinggal di wilayah 

berisiko tinggi, tidak membedakan antara orang kaya atau miskin, petani 

pemilik tanah atau buruh tani, wanita atau perempuan, tua atau muda, 

kaum minoritas atau mayoritas (Wisner, Blaikie, Canon, & Davis, 2004). 

Daya tarik gunung api sebagai sebuah gunung api salah satunya 

dilihat dari potensi ekonomi yang tinggi. Di beberapa wilayah nusantara, 

gunung api menjadi sumber penghidupan dan menghasilkan sumber daya 

yang melimpah. Di gunung Sumbing dan Sindoro, Dieng dan Merapi, 

kondisi sosial ekonomi menjadi salah satu pembentuk perilaku 

kesiapsiagaan masyarakat dalam menanggapi bahaya (Lavigne, dkk., 

2008). Sehingga ada yang mengatakan bahwa masyarakat yang tinggal di 

wilayah berbahaya tersebut sedang berjudi dengan alam, mengambil 

risiko besar untuk memperoleh keuntungan yang tidak pasti (Wisner, 

Blaikie, Canon, & Davis, 2004). 

Erupsi Merapi terakhir terjadi pada tahun 2010 lalu. Erupsi tersebut 

merupakan erupsi terbesar dalam satu abad terakhir (BNPB, 2011). Pada 

tahun itu, gunung Merapi meletus mengeluarkan awan panas dan material 

pasir hingga mencapai 140 juta m3 (BNPB, 2011). Hal tersebut 

mengkibatkan kerugian materi di dua provinsi, yakni Jawa Tengah dan DI 
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Yogyakarta mencapai 3,56 T dan korban meninggal dunia sebanyak 379 

orang serta tidak kurang dari 399.000 orang mengungsi (BNPB, 2011).  

Masyarakat yang teridentifikasi memiliki kerentanan terhadap bahaya 

alam salah satunya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar gunung 

Merapi, khususnya di Kawasan Rawan Bencana III (KRB III). Masyarakat 

Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung merupakan salah satu dari sejumlah 

masyarakat yang berada di KRB III Merapi. Pada kejadian erupsi Merapi 

(2010), seluruh wilayah ketiga dusun tersebut tertimbun pasir yang 

mencapai ketinggian hingga puluhan meter. Kali Gendol yang berada di 

sebelah Timur Dusun Jambu dan Dusun Kaliadem dipenuhi oleh material 

pasir. Korban jiwa dari ketiga dusun tersebut sebanyak satu orang, yang 

teridentifikasi berasal dari Dusun Kaliadem. Fakta tersebut menunjukan 

bahwa masyarakat memiliki kerentanan terhadap bahaya secara fisik.  

Gunung Merapi memiliki frekuensi erupsi 4-7 tahun (Lavigne, dkk., 

2008). Merapi dikelilingi oleh empat kabupaten, yaitu kabupaten Sleman 

(DI Yogyakarta), Magelang (Jawa Tengah), Boyolali (Jawa Tengah, dan 

Klaten (Jawa Tengah). Total populasi di keempat kabupaten tersebut 

sebanyak 4.335.411 jiwa penduduk (BPS, 2010). Penduduk yang 

direkomendasi untuk direlokasi mencapai 2.636 kk (BNPB, 2011). 

Penduduk yang direlokasi merupakan penduduk yang tinggal di (KRB) III. 

Jika ditilik dari sejarah berdirinya desa-desa di lereng Selatan 

Merapi, desa-desa tersebut telah berumur ratusan tahun (Triyoga, 2010). 

Sejarah pertama masyarakat tinggal di daerah Merapi belum dapat 

dijelaskan secara pasti. Masyarakat beradaptasi dengan Merapi 

ditunjukan melalui pola permukiman, sumber penghidupan dan adat 

istiadat yang khas masyarakat lereng Merapi (Triyoga, 2010). 

Paradigma penanggulangan bencana saat ini menekankan kepada 

pengurangan risiko bencana (PRB). Istilah seperti Pengurangan Risiko 

Bencana (PRB) sebenarnya telah populer dalam studi-studi bencana di 

Amerika Serikat pasca 1970-an (seperti Pusat Studi Bencana Universitas 

Delaware) (Lassa, Pujiono, Pristiyanto, Paripurno, Magatani, & Purwati, 

2009). Paradigma terhadap penanggulangan bencana bergerak dari 
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paradigma konvensional, ilmu alam, ilmu terapan, ilmu sosial, progresif, 

dan sekarang memasuki era paradigma holistik (Pujiono, 2007). Bahkan 

istilah “penanggulangan bencana” dianggap mewakili paradigma lama 

karena bersifat reaktif (Lassa, Pujiono, Pristiyanto, Paripurno, Magatani, & 

Purwati, 2009). 

Kemudian dalam perkembangannya, muncul istilah CBDM 

(Community Based Disaster Management) atau PBBK (Penanganan 

Bencana Berbasis Masyarakat) di Indonesia relatif baru dimulai di tahun 

1996-1998 (Lassa, Pujiono, Pristiyanto, Paripurno, Magatani, & Purwati, 

2009). Walaupun praktik ini sebenarnya bukan merupakan konsep baru. 

Yang sebagai mana disampaikan sebelumnya bahwa penanganan 

bencana atau penanggulangan bencana telah bergeser menjadi 

pengurangan risiko bencana sehingga CBDM berkembang menjadi 

CBDRR (Community Based Disaster Risk Reduction) atau Pengurangan 

Risiko Bencana Berbasis Masyarakat. Tetapi seringkali masih ada yang 

menyebutkan penerjemahan CBDM sebagai pengurangan risiko bencana 

berbasis masyarakat. Risiko bencana sendiri didefinisikan sebagai fungsi 

dari bahaya alam yang bertemu dengan kerentanan yang bertemu dengan 

bahaya (Wisner, Blaikie, Canon, & Davis, 2004).  

1.2 Rumusan Masalah 

Kejadian bencana erupsi Merapi 2010 mengundang perhatian 

berbagai pihak. Bencana yang mempengaruhi dua provinsi ini 

menunjukan bencana tersebut memiliki dampak yang luas. Sebagaimana 

disampaikan di atas, limpahan material yang besar dalam kurun waktu 

100 tahun terakhir, korban jiwa mencapai ratusan orang, dan total 

pengungsi hingga ratusan ribu orang menguatkan dampak erupsi yang 

luas. Dan keberadaan bahaya erupsi Merapi tersebut menjadi ancaman 

non tradisional di dalam konteks pertahanan negara Indonesia. 

Dampak yang dirasakan masyarakat di Dusun Kaliadem, Jambu dan 

Petung dapat diartikan sebagai rendahnya ketangguhan masyarakat untuk 

menghadapi perkembangan dinamis bahaya erupsi Merapi. Enarson 

(2007) mengatakan bahwa seharusnya tidak berasumsi hanya karena 
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masyarakat rentan, tetapi juga karena masyarakat kurang memiliki 

ketangguhan (Cutter, dkk., 2008). Proses ketangguhan meletakan 

penekanan kepada apa yang masyarakat dapat lakukan untuk diri mereka 

dan bagaimana memperkuat kapasitas mereka. Ketangguhan tidak terlalu 

fokus kepada kerentanan masyarakat terhadap guncangan, tekanan 

bencana dan lingkungan atau kebutuhan mereka pada saat darurat 

(Twigg, 2009). 

Namun, perubahan ancaman dan kondisi masyarakat perlu 

ditempatkan sebagai suatu perubahan ketidakpastian di masa akan 

datang yang dapat menyebabkan dampak menjadi lebih besar. Untuk itu, 

terjadinya perubahan-perubahan tersebut perlu diikuti dengan 

penggambaran kondisi ketangguhan masyarakat terkini. Pascaerupsi 

Merapi 2010, merupakan momentum yang tepat untuk melakukan 

identifikasi ketangguhan masyarakat di ketiga dusun tersebut. Sehingga 

untuk menjawab kebutuhan di atas maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah, pertama, bagaimana ketangguhan masyarakat di dusun Kaliadem, 

Jambu, dan Petung Desa Kepuharjo Cangkringan pascaerupsi Merapi 

2010? Kedua, bagaimana ketangguhan masyarakat di Dusun Kaliadem, 

Jambu dan Petung ditinjau dari doktrin pertahanan semesta? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini memiliki dua 

tujuan yang ingin dicapai, yaitu pertama, mengidentifikasi ketangguhan 

masyarakat di Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung. Kedua, 

mengidentifikasi ketangguhan masyarakat di ketiga dusun tersebut di 

dalam konteks sistem pertahanan negara. 

1.4 Signifikansi Penelitian 

Signifikansi penelitian di dalam penelitian ini dapat dilihat dari sisi 

teoritis dan praktis. Signifikansi penelitian dari sisi teoritis terkait dengan 

pengayaan pendekatan analisis ketangguhan Pasteur (2011) di dalam 

konteks bahaya gunung api. Sejauh ini, penelitian terkait ketangguhan 

masyarakat dalam menanggapi bahaya Merapi dengan menggunakan 
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pendekatan Pasteur belum dilakukan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa 

bermanfaat sebagai studi kasus, referensi, ataupun awal bagi penelitian 

selanjutnya dengan lokasi penelitian yang sama. 

Selain itu, dari sisi praktis identifikasi ketangguhan masyarakat dapat 

menjadi sumbangan di dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah 

pengurangan risiko bencana. Walaupun penelitian ini tidak sampai pada 

perumusan kebijakan tetapi diharapkan mampu memberikan landasan 

pengambilan keputusan. Upaya tersebut berada di dalam kerangka besar 

upaya untuk menghadapi ancaman nirmiliter atau non tradisional, yakni 

bahaya alam. 

1.5 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua, ruang lingkup materi 

dan ruang lingkup lokasi studi. Untuk ruang lingkup materi, penelitian ini 

terkait dengan identifikasi ketangguhan masyarakat yang melekat pada 

wilayah studi. Setelah mengetahui ketangguhan yang dimiliki oleh wilayah 

studi, selanjutnya adalah mengidentifikasi kedudukan ketangguhan 

masyarakat di dalam konteks pertahanan negara.  

Ruang lingkup wilayah studi dalam penelitian ini difokuskan pada tiga 

dusun di Desa Kepuharjo, yaitu: Dusun Kalidem, Dusun Jambu, dan 

Dusun Petung, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi 

Yogyakarta. Pemilihan lokasi didasari atas kerentanan fisik tinggi yang 

dimiliki oleh ketiga dusun tersebut. Selain itu, seluruh Dusun tersebut 

terkena dampak awan panas dengan tertimbun oleh material Merapi. 

Pada saat penelitian ini disusun, proses rehabilitasi dan rekonstruksi 

masih terus berlangsung. Dan frekuensi ancaman yang tinggi merupakan 

pertimbangan lain dari pemilihan lokasi di tiga dusun tersebut menjadi 

lokasi studi. 
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BAB 2 
TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Sistem Pertahanan Semesta 

Indonesia memiliki doktrin pertahanan yang dikenal sebagai Sistem 

Pertahanan Semesta (Sishanta). Doktrin ini dulu sebagai sistem 

pertahanan rakyat semesta atau Sishankamrata. Doktrin tersebut lahir 

pada kepemimpinan orde lama yang bertujuan untuk mempertahankan 

dan mengamankan kemerdekaan (Rahakundini, 2007). Namun, hingga 

kini doktrin tersebut tetap digunakan sebagai strategi besar dalam 

menghadapi berbagai ancaman. Penggunaan strategi pertahanan 

semesta lebih karena pertimbangan stretegis dan bukan karena 

ketidakmampuan membangun kekuatan pertahanan modern yang 

memadai (Kementerian Pertahanan Indonesia, 2008). Strategi pertahanan 

semesta memiliki ciri kesemestaan, kewilayahan dan kerakyatan.  

Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan 

segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta 

seluruh wilayah 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 

(Kementerian Pertahanan Indonesia, 2008). 

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 berikut. 
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Tabel 2.1 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 

Pada tabel di atas 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. Terminologi pertahanan semesta di luar Indonesia 

dikenal dengan istilah total defense.  

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 penyusunan lebih 

kepada analisis 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 
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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. 

Di dalam terminologi militer Indonesia, di dalam hal ini TNI. Dikenal 

pembagian tugas utama TNI menjadi dua hal utama, operasi militer dan 

operasi militer selain perang (OMSP). Ada kritik terhadap pembagian 

tugas TNI menjadi operasi militer dan operasi militer selain perang 

(OMSP) tersebut. Hal ini kaitannya dengan penanggulangan bencana 

yang sering kali melibatkan TNI. Kritik tersebut terkait dengan 

penyebutkan tugas TNI yang salah satunya adalah penanggulangan 

bencana di OMSP. Disebutkan bahwa penanggulangan bencana menjadi 

bagian dari operasi militer selain perang. Hal ini tidak relevan karena 

penanggulangan bencana bukanlah operasi militer. Di dalam UU No 2 

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa ancaman 

nirmiliter komponen utama yang menghadapi ancaman tersebut adalah 

institusi sipil dan penyelenggaraan penanggulangan bencana bukan 

operasi militer. Apabila keterlibatan militer Indonesia di penanggulangan 

bencana di Indonesia disebut sebagai operasi militer maka hal tersebut 

tidak tepat. Kritik tersebut datang dari mantan pejabat tinggi TNI, 

Syaamsul Maarif, yang menjadi kepala BNPB periode 2009-2014 (Maarif, 

2012).   

2.2 Ketangguhan Masyarakat 

Ketangguhan masyarakat merupakan penerjemahan dari kata 

Community Resilience. Pendefinisian ini mengikuti terminologi yang 

digunakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang 

mengartikan resilience sebagai ketangguhan dan resilient sebagai 

tangguh. Sedangan kata community didefinisikan sebagai masyarakat 

yang dilakukan oleh Oxfam dan Plan Indonesia (2012) di dalam 

mengartikan buku Characteristics of a Disaster Resilient Community John 

Twigg (2009). 
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Konsep ketangguhan pada awalnya berkembang melalui bidang ilmu 

ekologi. Holling (1973) pertama kali mengemukakan gagasan mengenai 

ketangguhan melalui publikasinya di artikel berjudul “Resilience and 

Stability of The Ecological Systems”. Holling (1973) mendefinisikan 

ketangguhan di dalam konteks ekosistem adalah kadar kemampuan suatu 

ekosistem untuk menyerap dan tetap bertahan terhadap perubahan. 

Menurut (Klein dkk., 2003), Timmermann (1981) adalah orang pertama 

yang kemungkinan menggunakan konsep ketangguhan yang dihubungkan 

dengan bencana Mayunga (2007). Timmermann (1981) mendefinisikan 

ketangguhan sebagai kadar sebuah sistem atau kapasitas sistem untuk 

menyerap dan mengembalikan kepada kondisi semula akibat kejadian 

suatu bencana. Banyaknya definisi ketangguhan bencana dan secara 

faktual konsep ini merupakan pengembangan dari berbagai disiplin 

membuat sulitnya memiliki definisi yang umum (Mayunga, 2007).  

Salah satu definisi ketangguhan untuk konteks bencana yang sering 

menjadi sumber kutipan adalah definisi ketangguhan sosial Adger (2000). 

Menurut Adger (2000) ketangguhan sosial adalah kemampuan kelompok 

atau masyarakat untuk mengatasi tekanan dan gangguan dari luar 

sebagai akibat perubahan sosial, politik, dan lingkungan. Ketangguhan 

mengacu pada kemampuan sistem manusia untuk merespon sesuatu dan 

memulihkan diri. Termasuk kondisi yang memungkinkan sistem untuk 

menyerap dampak dan mengatasinya, serta proses adaptif yang 

memfasilitasi kemampuan sistem untuk mereorganisasi, perubahan, dan 

belajar dalam menanggapi peristiwa (Cutter dkk., 2008). Ketangguhan 

merupakan sesuatu yang dinamis, tetapi untuk mengukurnya diasumsikan 

menjadi seuatu yang statis (Cutter dkk., 2008). Ketangguhan dapat 

diterapkan dalam berbagai sistem-sosial, budaya, teknik, ekonomi dengan 

unit analisis yang berbeda, yaitu individu, rumah tangga, masyarakat dan 

wilayah.  

Bruneau dkk., (2003), Folke (2006), Klein, Nicholls, dan Thomalla 

(2003) menyebutkan elastisitas (atau kemampuan untuk bangkit kembali 

atau rebound) adalah kata sifat yang umum digunakan untuk 
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menggambarkan ketangguhan sistem atau masyarakat (Cutter dkk., 

2008). Twigg (2009) mendefinisikan ketangguhan melalui penyebutan 

karakteristik masyarakat yang memiliki karakteristik berketangguhan. 

Namun beberapa kata kunci yang sering berulang dalam pendefinisian 

ketangguhan adalah kapasitas dan pulih (capacity dan recover). Berikut 

adalah tabel definisi ketangguhan masyarakat dari tahun ke tahun 

menurut beberapa peneliti yang dikutip dari Mayunga (2007). 

Tabel 2.2 Beberapa definisi ketangguhan masyarakat 

Pengarang Definisi 

Timmermann (1981) Ketangguhan adalah kadar dari sebuah sistem atau bagian 
kapasitas sistem untuk menyerap dan mengembalikan kepada 
kondisi semula akibat kejadian suatu bencana 

Wildavsky (1988) Ketangguhan adalah kapasitas untuk mengatasi bahaya yang 
tidak terantisipasi setelah bahaya-bahaya tersebut telah 
menjadi nyata, belajar untuk kuat kembali 

Buckle (1998) Ketangguhan adalah kapasitas yang masyarakat atau 
kelompok mungkin miliki untuk bertahan atau mengembalikan 
diri seperti kondisi semula dari kondisi darurat dan yang dapat 
menempatkan sebagai penyeimbang kerentanan. 

EMA (1998) Ketangguhan adalah sebuah tindakan seberapa cepat sebuah 
sistem mengembalikan diri seperti semula dari sebuah 
kegagalan 

Mileti (1999) Ketangguhan lokal berkenaan pada proses bencana yaitu 
masyarakat lokal yang dapat bertahan pada kejadian ekstrim 
tanpa menderita kehilangan yang parah, kerusakan, 
produktivitas atau kualitas kehidupan yang berkurang tanpa 
pertolongan yang besar dari luar masyarakat 

Kulig (1999) Ketangguhan masyarakat adalah kemampuan masyarakat 
untuk tidak hanya menyoal mengenai kesulitan tetapi adalah 
suatu mencapai fungsi tertinggi 

Comfort (1999) Kapasitas untuk mengadaptasi pada kondisi sumber daya yang 
ada dan kemampuan pada sistem baru dan kondisi 
operasional  

Adger (2000) Ketangguhan sosial adalah kemampuan kelompok atau 
masyarakat untuk mengatasi tekanan dari luar dan gangguan 
sebagai hasil perubahan sosial, politik dan lingkungan. 

Paton dkk., (2000) Ketangguhan menggambarkan sebuah proses aktif hak 
individu, sumber daya dan pertumbuhan (kemampuan 
memfungsikan psikologi pada level yang jauh dibandingkan 
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Pengarang Definisi 

harapan kemampuan individu dan pengalaman sebelumnya  

Buckle dkk., (2000) Kualitas masyarakat, masyarakat, badan, dan infrastruktur 
untuk mengurangi kerentanan. Tidak hanya ketiadaan 
kerentanan daripada kapasitas untuk mencegah atau 
memitigasi kehilangan; kedua, jika kerusakan terjadi dapat 
menjaga kondisi normal secepat mungkin; ketiga untuk 
mengatur pulih dari dampak. 

Departement of Human 
services (2000) 

Kapasitas kelompok atau organisasi untuk bertahan dari 
kehilangan atau kerusakan atau pulih dari dampak darurat 
bencana. Ketangguhan yang lebih tinggi, rendahnya seperi 
kerusakan, dan lebih cepat dan lebih efektif pulih  

Alwang dkk., (2001) Dari literatur sosiologi, ketangguhan adalah kemampuan untuk 
memanfaatkan kesempatan dan tahan dan pulih dari 
guncangan negatif 

Pelling (2003) Kemampuan pelaku mengatasi atau beradaptasi terhadap 
tekanan bahaya 

UNISDR (2005) Kapasitas sistem, masyarakat atau sosial yang berpotensi 
terpapar bahaya untuk beradaptasi, dengan melawan atau 
berubah untuk mencapai dan menjaga tingkat keberterimaan 
fungsi dan struktur. Hal ini ditentukan oleh tingkat kemampuan 
sistem sosial mengorganisir diri sendiri untuk meningkatkan 
kapasitas untuk belajar dari bencana yang terjadi untuk 
perlindungan lebih baik dan meningkatkan langkah 
pengurangan risiko di masa akan datang 

Paton & Johnston 
(2006) 

Ketangguhan adalah langkah seberapa baik masyarakat dapat 
beradaptasi terhadap realita perubahan dan memanfaatkan 
modal yang ditawarkan  

Plate (2006) Ketangguhan adalah kemampuan populasi untuk pulih setelah 
kejadian ekstrim. Ketangguhan yang lebih tinggi ketika 
masyarakat mampu pulih dari bencana. 

TISP (2006) Ketangguhan masyarakat mengacu kepada kapabilitas untuk 
mencegah dan melindungi terhadap ancaman berbagai bahaya 
dan insiden, termasuk serangan teroris dan cara terbaik pulih 
dan menyusun kembali pelayanan dasar melalui kerusakan 
yang minim pada keamanan dan kesehatan umum, ekonomi, 
dan keamanan nasional 

Foster (2006) Ketangguhan regional adalah kemampuan wilayah untuk 
mengantisipasi, mempersiapkan, menanggapi dan memulihkan 
dari guncangan. 

Pendall dkk., (2007) Seseorang, masyarakat, ekosistem, atau kota berketangguhan 
dalam menghadapi guncangan atau tekanan ketika kembali 
normal (kondisi seimbang) secara cepat setelah atau minimal 
tidak mudah terdesak menuju keseimbangan lainnya. 
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Pengarang Definisi 

Pasteur (2011) Kemampuan sistem, masyarakat atau lingkungan sosial untuk 
menerima, mengatasi dan pulih dari efek bahaya dan 
beradaptasi untuk tidak lagi berubah bentuk dalam waktu dan 
cara yang efisien tanpa menerima kerusakan terhadap 
ketangguhan pangan dan kehidupan 

Sumber: Mayunga, 2007 (telah diolah kembali) 

Zhang (2006) dengan mengambil konteks pembangunan rumah 

pascakejadian topan Andrew mendeskripsikan mengenai keberadaan 

ketangguhan melalui ilustrasi gambar di bawah ini. Zhang (2006) 

membagi fasa menjadi empat, prabencana, saat bencana, pemulihan, dan 

pemulihan jangka panjang. Ilustrasi ini menunjukan bahwa ketangguhan 

yang lebih baik akan mengurangi dampak yang disebabkan oleh bencana 

dan secara jangka panjang dapat memberikan perbaikan lebih 

dibandingkan dengan ketangguhan yang lebih rendah. 

 

Sumber: Zhang (2006) di dalam Mayunga (2007), (telah diolah kembali) 

Gambar 2.1 Ilustrasi perbandingan antara pengalaman masyarakat 

berketangguhan 

Masyarakat tangguh bencana adalah masyarakat yang mampu 

mengembalikan kehidupan menjadi sediakala dan lebih baik dengan cepat 
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setelah mengalami kejadian bencana. Semakin tangguh suatu masyarakat 

semakin cepat dan peningkatan kualiatas kehidupan pascakejadian 

bencana. Apabila ketangguhan rendah kejadian bencana menyebabkan 

rusaknya kualitas kehidupan masyarakat dan secara jangka panjang 

kehidupan tidak lebih baik dari sebelum bencana. Gambaran masyarakat 

tangguh tersebut seperti salah satunya diilustrasikan pada gambar 2.1 

yang dibuat oleh Zhang (2006). 

Menurut Twigg (2009), masyarakat yang memiliki ketangguhan 

adalah masyarakat yang memiliki tiga karakteristik. Pertama, kemampuan 

mengantisipasi, meminimalisir dan menerima potensi tekanan atau 

kekuatan yang menghancurkan dengan cara melawan atau beradaptasi. 

Kedua, kemampuan mengelola atau mempertahankan fungsi dan struktur 

dasar selama bencana terjadi. Ketiga, kemampuan memulihkan atau 

bangkit kembali dengan perilaku, kebijakan dan langkah-langkah spesifik 

untuk pengurangan risiko 

Menurut Twigg (2009) proses ketangguhan meletakan penekanan 

kepada apa yang masyarakat dapat lakukan untuk diri mereka dan 

bagaimana memperkuat kapasitas mereka. Ketangguhan tidak terlalu 

fokus kepada kerentanan masyarakat terhadap guncangan, tekanan 

bencana dan lingkungan atau kebutuhan mereka pada saat darurat.  

Geis (2000) menyatakan bahwa masyarakat tangguh bencana 

(Disaster Resistant Community/DRC) merepresentasikan masyarakat 

yang teraman yang memiliki pengetahuan untuk mendesain dan 

membangun di dalam konteks bahaya alam. Terdapat diskusi terkait 

penyebutan Disaster Resistant Community dan Disaster Resilient 

Community. Geis menyebut yang pertama untuk menggambarkan 

masyarakat yang aman adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan 

untuk mendesain dan membangun di konteks bahaya alam. Twigg (2009) 

mengutip pernyataan Geis (2000) tersebut dengan masyarakat 

berketangguhan bencana (Disaster Resilient Community). Twigg (2009) 

mengasumsikan antara “disaster resilient” dan “disaster resistant” hal 
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yang sama. Di lain pihak Geis (2000) menganggap kedua hal tersebut 

merupakan sesuatu yang berlawanan.  

Menurut SDR (2005) di dalam Cutter dkk., (2008) masyarakat yang 

memiliki karakteristik berketangguhan adalah yang memiliki empat ciri 

berikut. Pertama, mengerti dan mengenali bahaya-bahaya yang ada. 

Kedua, masyarakat yang berada dalam risiko bahaya, tahu kapan 

peristiwa bahaya sudah dekat. Ketiga, individu yang berada dalam risiko, 

aman dari bahaya di rumah dan tempat kerja mereka. Keempat, 

masyarakat yang memiliki ketangguhan bencana mengalami gangguan 

hidup dan ekonomi yang minim setelah peristiwa bahaya telah berlalu. 

Berdasarkan laporan penelitian Cutter dkk (2008) tersebut, penilaian 

ketangguhan masyarakat dapat dilakukan melalui variabel seperti gambar 

di bawah.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Data yang dibutuhkan untuk baseline penilaian ketangguhan 
masyarakat 

Sumber: Cutter dkk., 2008 

Menurut Cutter, Mitchell, dan Scott (2000) untuk membuat baseline 

tersebut maka masing-masing dari empat komponen dalam kerangka 

penilaian ketangguhan (kerentanan sosial, membangun 

lingkungan/infrastruktur, sistem alami dan eksposur, dan mitigasi bahaya) 

Kerentanan 
sosial 

Lingkungan dan 
infrastruktur 
terbangun 

Sistem alamiah 
dan paparan 

Mitigasi bahaya 
dan 
perencanaan 

Kerangka 
ketangguhan 
masyarakat 
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disajikan dalam GIS sebagai layer data terpisah menggunakan bahaya 

tempat dengan model kerentanan. 

2.3 Penelitian Terkini Terkait Ketangguhan Masyarakat dan Gunung 

Merapi 

2.3.1 Penilaian ketangguhan bencana wilayah dengan menggunakan 

indeks kerentanan sosial 

Penelitian ini dilakukan oleh Utami, Sagala, dan Mariany (2009). 

Penelitian ini memaparkan mengenai kejadian bencana menunjukan 

kebutuhan ketangguhan bencana suatu wilayah. Ketangguhan bencana 

wilayah adalah langkah seberapa cepat dan kuat suatu wilayah atau 

sistem dapat memulihkan situasi kembali normal seperti sebelum terjadi 

bencana. 

2.3.2 Penilaian ketangguhan bencana wilayah dengan menggunakan 

indeks kerentanan sosial 

Tobin dkk., (2002) melakukan penelitian mengenai ketangguhan 

masyarakat dan bahaya gunungapi di Ekuador. Tobin dkk., (2002) 

menyatakan bahwa secara resmi tanggap darurat terhadap bahaya 

letusan gunungapi biasanya mengevakuasi penduduk setempat ke 

tempat-tempat sementara yang lebih aman. Pelaksanaan seringkali sulit 

dan masalah dapat  menciptakan ketidakpastian ketika erupsi utama tidak 

terjadi. Keluarga-keluarga kehilangan penghidupan dan terpaksa kembali 

ke wilayah berbahaya. Bersamaan dengan hal tersebut, berlaku kondisi 

keterbatasan kegiatan sosial ekonomi dan politik dan dapat 

mempengaruhi kerentanan. Penelitian ini mengambil studi kasus di 

Tungurahua Ekuador.  

Hasil dari penelitian ini terdiri atas tiga bagian, yaitu model mitigasi, 

model pemulihan dan model kognitif struktural. Pada model mitigasi Tobin 

dkk., (2002) menemukan bahwa terdapat perbedaan persepsi terhadap 

upaya yang dilakukan pemerintah. Pada proses pemulihan kendala yang 

dialami adalah keterbatasan sumber daya yang diperoleh oleh 

masyarakat, aktivitas gunungapi yang masih aktif, adanya pemaksaan 
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untuk menjual harta benda dengan harga yang murah, dan krisis ekonomi 

dan politik yang dialami oleh pemerintah Ekuador. Dan pada proses 

terakhir yaitu evakuasi bahwa evakuasi yang dilakukan memiliki dampak 

negatif bagi kesehatan. Situasi yang padat dan kurangnya sanitasi yang 

baik di masyarakat tersebut yang menyebabkan hal tersebut. Situasi 

tersebut secara jelas mempengaruhi ketangguhan masyarakat karena 

kesehatan yang menurun mengganggu kegiatan sehari-hari penduduk 

dan menambah masalah bagi pengungsi.    

2.4 Konsep Ketangguhan Katherine Pasteur (2011) 

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan yang 

dikembangkan oleh Pasteur (2011). Pendekatan untuk mengetahui 

kerentanan dan potensi ketangguhan suatu masyarakat ini merupakan 

hasil dari praktik-praktik lapangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), 

Practical Action, di beberapa negara. Practical action telah melakukan 

kerja dengan pendekatan ini di Nepal (banjir), Peru (perubahan 

iklim/gempa), Sri Lanka (Tsunami), Bangladesh (banjir), Zimbabwe 

(kekeringan/kelaparan). Saat ini berkembang banyak pendekatan yang 

ada untuk menilai suatu kerentanan masyarakat terhadap bahaya. Salah 

satu panduan analisis kerentanan yang populer dan sering digunakan 

adalah Twigg (2007 dan 2009).  

Pendekatan Pasteur (2011) ini memiliki beberapa alasan sehingga 

digunakan oleh peneliti sebagai pendekatan untuk menilai kerentanan 

masyarakat. Beberapa alasan peneliti menggunakan pendekatan Pasteur 

(2011) adalah pendekatan ini memasukan hal baru berupa variabel 

kapasitas adaptasi untuk menghadapi ketidakpastian masa depan, 

mengintegrasikan antara penghidupan, PRB dan perubahan iklim,  

mengintegrasikan, antara kemiskinan, kerentanan dan bencana, telah diuji 

di beberapa negara dan belum dipraktikan untuk konteks bahaya 

gunungapi, dan pendekatan ini terlihat ketangguhan menjadi sesuatu yang 

manageable (Twigg, 2009). 

Keterkaitan antara Twigg dan Pasteur (Practical Action) dapat 

ditelusuri melalui hasil pekerjaan keduanya. Keterkaitannya terletak pada 
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permintaan lembaga-lembaga kemanusiaan yang berbasis di Inggris 

termasuk di dalam hal ini Practical Action untuk mengevaluasi 

ketercapaian program DFID yang mendanai proyek pengurangan risiko 

bencana. Di dalam konteks ini lembaga-lembaga tersebut menyerahkan 

kepada akademisi, John Twigg, untuk menyusun indikator untuk 

mengevaluasi ketercapaian proyek tersebut. Di dalam hal ini, keluaran 

yang dihasilkan adalah panduan Characteristics of a Disaster Resilient 

Community pada tahun 2007 dan diperbarui pada tahun 2009. 

Katherine Pasteur (2011) memberikan pandangan terkait 

pembentukan ketangguhan masyarakat, yaitu melalui pendekatan From 

Vulnerability to Resilience (V2R). V2R merupakan sebuah kerangka kerja 

untuk menganalisis dan mengurangi kerentanan dan memperkuat 

individu, rumah tangga, dan masyarakat. Kerangka kerja tersebut 

bertujuan untuk menjawab kebutuhan mengenai cara untuk lebih 

mengintegrasikan dan menghalau sebab dan konsekuensi dari 

kerentanan. Kerangka kerja ini pada awalnya merupakan proyek 

pengarusutamaan pendekatan penghidupan untuk manajemen bencana 

(didirikan oleh Departement for International Development’s Conflict and 

Humanitarian Fund 2006-2010), yang mengintegrasikan analisis dan 

kegiatan yang bertujuan untuk memperkuat penghidupan dan 

kesiapsiagaan untuk pengurangan risiko bencana. 

Pendekatan ini menyatukan beberapa wilayah utama program 

pembangunan untuk mengeluarkan masyarakat secara permanen dari 

kemiskinan, yaitu dengan penguatan lingkungan hidupnya, persiapan 

bencana, pembangunan kapasitas yang adaptif dan penentuan area-area 

yang berbeda dari lingkungan pemerintangguh. Pasteur menjelaskan 

bahwa tujuan dari V2R tersebut adalah untuk menentukan secara 

multidimensi terjadinya kemiskinan melalui pendekatan integratif yang 

melibatkan semua faktor-faktor utama yang menyebabkan kerentanan. 

Faktor-faktor penyebab kerentanan tersebut digambarkan dalam sebuah 

bagan, yaitu: 
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Gambar 2.4 Vulnerability framework 

Sumber: Pasteur. 2011. From Vulnerability to Resilience 

Berdasarkan pandangan di atas, penyebab terjadinya kerentanan, 

yaitu, adanya ketidakpastian masa depan dimana tidak diketahuinya tren 

jangka panjang dan perubahan iklim terkait kebencanaan, lingkungan 

hidup yang rentan terhadap bencana, diperkuat dengan kemungkinan 

besar potensi bahaya dan masalah-masalah lingkungan, dan 

pemerintangguh setempat pun tergolong lemah dalam memberikan 

kebijakan atau pun perhatian terkait hal tersebut. Berdasarkan keempat 

hal yang saling berkaitan tersebut maka memunculkan adanya kerentanan 

seperti bencana-bencana yang menghadang, ketidakmampuan untuk 

beradaptasi, dan kerentanan pangan.  

 Sebaliknya, bila keempat faktor tersebut dapat dibangun dengan baik 

maka yang tercipta bukanlah kerentanan akan tetapi suatu bentuk 

ketangguhan masyarakat. Hal ini tergambar dari bagan di bawah ini. 
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Gambar 2.5 Resilience framework 
Sumber: Pasteur, 2011. From Vulnerability to Resilience. 

Berdasarkan gambar 2.5 di atas terlihat bahwa kondisi yang 

terbangun dengan baik dari keempat faktor tersebut, yaitu: Ketidakpastian 

masa depan berupa tren jangka panjang dan perubahan iklim dapat 

diatasi dengan kapasitas yang adaptif dari masyarakat, lingkungan hidup 

yang memuat keberagaman dan keamanan di dalam masyarakatnya, 

berbagai potensi bahaya dan masalah lingkungan diantisipasi dengan 

adanya kesiapan terhadap terjadinya bencana yang terbangun dengan 

baik di dalam masyarakat, kemudian terakhir, didukung pula dengan 

pemerintangguh yang paham dan sadar lingkungan. Sehingga dengan 

kondisi keempat faktor tersebut yang terbangun dengan baik maka 

terciptalah ketangguhan yang meliputi kemampuan dalam managemen 

bencana, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dan 

adanya kesiapan dalam mengamankan pangan yang cukup.  

Tiap-tiap variabel dijabarkan kembali menjadi lebih detail untuk 

mengukur variabel awal. Pendetailan menggunakan tolok ukur dari 

masing-masing variabel. Pertama, bahaya dan tekanan, yang disebut 

sebagai variabel kesiapsiagaan bencana. Variabel ini menjadikan 

komponen-komponen berikut sebagai tolok ukur, yaitu membangun 

kapasitas untuk menganalisis bahaya dan tekanan, meningkatkan 
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pencegahan bahaya dan perlindungan, meningkatkan peringatan dini dan 

rencana tanggap darurat, dan membangun kembali dengan lebih baik 

Variabel kedua adalah ketidakpastian masa depan atau dapat 

disebut variabel kapasitas adaptasi. Variabel ini memiliki beberapa tolok 

ukur, diantaranya adalah meningkatkan pemahaman terhadap tren dan 

dampak lokalnya, memastikan akses kepada informasi yang diperlukan, 

dan membangun kepercayaan diri dan fleksibel terhadap pembelajaran 

dan eksperimen 

Variabel ketiga adalah pemerintah tangguh atau variabel lingkungan 

berdaya. Variabel ini memiliki tolok ukur, yaitu desentralisasi dan 

pengambilan keputusan partisipatif, memperkuat keterkaitan antara lokal, 

daerah, dan tingkat nasional, mempromosikan pendekatan terintegrasi 

terhadap penghidupan, bencana dan perubahan iklim, dan menyelesaikan 

masalah sistematik utama. 

Variabel terakhir adalah variabel penghidupan atau variabel 

keberagaman dan keamanan penghidupan. Variabel ini menggunakan 

tolok ukur memperkuat organisasi dan pendapat masyarakat, mendukung 

akses kepada dan manajemen berkesinambungan aset yang produktif, 

mempromosikan akses teknologi, meningkatkan akses kepada pasar dan 

pekerjaan, dan memperkaya kondisi keamanan kehidupan. 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.6 Metodologi menurut Pasteur (2011) 
Sumber: Pasteur, 2011. From Vulnerability to Resilience. 

Untuk dapat menganalisis menggunakan V2R ini berikut 

rekomendasi tahapan yang perlu untuk dilakukan, yaitu memahami latar 
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belakang dan konteks data, analisis level masyarakat, pengumpulan dan 

interpretasi informasi, umpan balik terhadap masyarakat dan pemangku 

kepentingan lain. 

Analisis pada tingat masyarakat seperti di atas memerlukan alat 

bantu untuk dapat mendalami pertanyaan-pertanyaan, membantu analisis 

terhadap kelompok masyarakat yang berbeda sehingga menghasilkan 

gambaran seimbang mengenai kondisi masyarakat. Alat bantu yang 

dimaksud diantaranya adalah pemetaan, kalender musiman, peringkat 

kesejahteraan, menceritakan drama dan cerita, diagram venn, jadwal, 

observasi, diskusi kelompok, wawancara, dan pemeringkatan. Penelitian 

ini menggunakan alat bantu berupa observasi, menceritakan cerita dan 

wawancara. 

Data sekunder dan data lapangan yang sudah lengkap jika 

diperlukan perlu di verifikasi kepada masyarakat. Selanjutnya melakukan 

konsolidasi terhadap hasil dengan menggunakan lima keluaran seperti 

pada gambar 2.6 di atas. Analisis keluaran tersebut dilihat sebagai 

kolektivitas untuk mengidentifikasi keterkaitan dan hubungan antara 

wilayah analisis yang berbeda, dan munculnya masalah-masalah kunci. 

Masalah-masalah kunci yang telah diperoleh dari analisis dan dengan 

menggunakan kerangka ketangguhan yang ada maka kerentanan dan 

kesempatan ketangguhan dapat diidentifikasi. 

Dalam penelitian ini, metodologi Pasteur diadaptasi hanya sampai 

pada analisis kerentanan dan potensi ketangguhan. Pada gambar 2.6 di 

atas, kotak yang tengah menunjukan indentifikasi kerentanan dan potensi 

ketangguhan yang diperoleh dari hasil analisis. Selain itu, penelitian ini 

tidak mencapai tahap memberikan umpan balik kepada masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini hanya meliputi tiga tahap 

analisis, yaitu memahami latar belakang dan konteks masalah; analisis 

pada level masyarakat; dan pengumpulan dan interpretasi informasi. 
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2.5 Variabel, Tolok Ukur, dan Standar Penilaian Relatif Ketangguhan 

Masyarakat 

Untuk mengukur kondisi ketangguhan memerlukan variabel, tolok 

ukur dan standar penilaian yang dapat diterima secara ilmiah. Maka dari 

itu berikut adalah penjelasan standar penilaian dari tolok ukur dari setiap 

variabel. Variabel yang digunakan adalah variabel yang dikemukakan oleh 

Pasteur untuk mengetahui ketangguhan masyarakat, yaitu: bahaya dan 

tekanan, penghidupan, ketidakpastian masa depan, dan pemerintahan. 

Tolok ukur merupakan penurunan dari variabel yang disampaikan oleh 

Pasteur (2011). Peneliti mengakui bahwa di dalam merumuskan standar 

penilaian mengalami kesulitan di dalam mencari referensi yang 

mendukung standar tersebut. Kesulitan ini menurut peneliti disebabkan 

karena variabel dan tolok ukur mengacu kepada pendekatan yang dibuat 

oleh Pasteur (2011) sedangkan Pasteur tidak menurunkan hingga pada 

standar penilaian, tabel 2.3. 

Pada beberapa penelitian standar penilaian berupa % obyek 

penilaian (Oxfam, 2009). Contoh lainnya standar penilaian yang 

digunakan adalah mengenai ada/tidak suatu obyek penilaian seperti yang 

salah satunya digunakan oleh Cutter dkk di dalam mengunakan pedoman 

untuk menguur ketangguhan (Cutter dkk., 2008). Standar penilaian yang 

tidak diperoleh sumbernya maka disimpulkan melalui kesimpulan peneliti.  

Tabel 2.3 Variabel, tolok ukur dan standar penilaian  
ketangguhan masyarakat 

 

Variabel Tolok ukur Standar penilaian Sumber 

Kesiapsiagaan bencana Kapasitas analisis 
bahaya dan 
tekanan 

• Masyarakat memiliki  pemahaman 
terkait frekuensi/durasi/tren dari 
bencana. 

• Adanya sistem struktur formal yang 
memberikan peringatan dini 

• Adanya kesadaraan atau 
pemahaman terkait penyebab 
bencana 

• Memiliki pemahaman bagaimana 
bencana tersebut mempengaruhi 
komunitas dan lingkungan mereka 

Pasteur, 
2011, hal 
19-20 

 Kapasitas 
pencegahan 

• Adanya manajemen sumber daya 
alam 

Pasteur, 
2011, hal 21 
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Variabel Tolok ukur Standar penilaian Sumber 

bahaya dan 
perlindungan 

• Adanya mekanisme sistem rencana 
dan peraturan terkait tanah, 
pembangunan rumah dan 
infrastruktur (drainase, air bersih, air 
kotor, persampahan) 

• Adanya perhitungan struktural 
seperti perhitungan dalam 
membangun 

 Peringatan dini 
dan rencana 
tanggap darurat 

• Adanya akses terhadap monitoring 
dan informasi peringatan  

• Adanya diseminasi dan komunikasi 
melalui sarana apapun ((sirine, 
drum, telepon, radio, tv) 

Pasteur, 
2011, hal 23.

 Menetapkan 
kontijensi dan 
perencanaan 
darurat 

• Adanya rencana terkait rute 
evakuasi dan lokasi aman sebagai 
tempat evakuasi 

• Adanya alokasi tanggung jawab 
untuk memastikan kelompok rentan 
terfasilitasi 

• Adanya hunian sementara untuk 
masyarakat dan barang-barang 

• Adanya persediaan obat-obatan 
dasar dan kotak P3K 

• Adanya supply darurat 
• Sistem komunikasi dan kontak 

kepada institusi yang menyediakan 
pelayanan darurat 

Pasteur, 
2011, hal 25 

 Membangun 
kembali dengan 
lebih baik 

• Adanya upaya menguatkan warga 
miskin melalui partisipasi mereka 
dalam proses pengambilan 
keputusan sejak awal 

• Adanya rencana membangun 
kembali dengan lebih baik dan 
mempertimbangkan risiko yang 
memungkinkan di masa depan 

• Adanya pembangunan lingkungan  
yang memungkinkan masyarakat 
memulihkan asetnya dan menjadi 
lebih tangguh (tanpa 
kebergantungan jangka panjang)  

Pasteur, 
2011, hal, 27

Kapasitas adaptasi Peningkatan 
kesadaran dan 
mengenali tren 
dan dampak 
lokalnya 

• Adanya aktivitas pengarahan atau 
pendidikan terkait tren.baik dari luar 
komunitas atau dari dalam. 

• Adanya dokumentasi mendukung 
terkait tren dampak buruk bencana 
yang diterima masyarakat.   

Pasteur, 
2011, hal.49 

 Akses kepada 
informasi yang 
diperlukan 

Ada sumber informasi terkait tren Longstaff, 
2008 

 Kepercayaan diri 
dan fleksibel 
terhadap 
pembelajaran dan 
eksperimen 

Ada cara menghadapi dampak tren Longstaff, 
2005 
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Variabel Tolok ukur Standar penilaian Sumber 

Lingkungan berdaya Desentralisasi dan 
pengambilan 
keputusan 
partisipatif 

• Adanya pengambilan keputusan 
yang pro rakyat 

• Adanya kebijakan nasional atau 
keputusan legislatif yang diterapkan 
di level lokal 

• Adanya kemampuan dan motivasi 
dari pemerintah lokal untuk  
mendengar dan merespon 
masyarakat setempat atau 
perwakilan dari yang miskin 

Pasteur, 
2011, hal. 58

 Keterkaitan antara 
lokal, daerah, dan 
tingkat nasional 

• Ada komunikasi efektif dari 
penduduk lokal ke atas (bottom-up) 

• Adanya kebijakan dan rencana 
nasional dan internasional yang 
turun dan dapat diimplementasikan 
di lokal  

Pasteur, 
2011, hal. 59

 Pendekatan 
terintegrasi 
terhadap 
penghidupan, 
bencana dan 
perubahan iklim 

• Adanya duplikasi kegiatan 
pembangunan pertanian, respon 
bencana, dan perubahan iklim yang 
diberikan pihak luar (antar institusi 
pemerintah yang datang, NGO, dan 
pihak lainnya) 

• Adanya efektivitas kegiatan yang 
dilakukan masyarakat setempat 
maupun para stakeholder eksternal 
lainnya. 

Pasteur, 
2011, hal. 60 

 Penyelesaian 
masalah sistemik 
utama 

Adanya upaya advokasi atau lobi 
yang dilakukan dengan cara aliansi 
antara warga masyarakat dengan 
organisasi pembangunan lainnya   

Pasteur, 
2011, hal. 62

Keberagaman dan 
keamanan penghidupan 

Memperkuat 
organisasi dan 
suara masyarakat 

• Ada organisasi lokal baik formal 
maupun informal 

• Organisasi lokal memiliki 
kemampuan perencanaan dan 
mobilisasi sumber daya 

Pasteur, 
2011, hal 32 

 Mendukung akses 
dan manajemen 
berkesinambungan 
terhadap aset 
yang produktif 

• Adanya akses terhadap sumber 
daya alam  

• Adanya manajemen sumber daya 
alam 

Pasteur, 
2011, hal 34 

 Mempromosikan 
akses teknologi 

Ada penggunaan teknologi di dalam 
penghidupan 

Kesimpulan 
penulis 

 Meningkatkan 
akses kepada 
pasar dan 
pekerjaan 

Ada tidaknya upaya untuk 
meningkatkan akses kepada pasar 
dan pekerjaan 

Kesimpulan 
peneliti 

 Memastikan 
kondisi keamanan 
kehidupan 

Ada tidaknya upaya memastikan 
keamanan tempat tinggal, 
persediaan air, sanitasi, energi yang 
digunakan, dan infrsatruktur lain 
yang dibutuhkan sebagai kebutuhan 
dasar 

Pasteur, 
2011, hal 42 
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Selain penentuan indikator terhadap ketangguhan masyarakat juga 

dilakukan penentuan indikator kepada ciri pertahanan semesta. 

Ketangguhan masyarakat merupakan suatu kondisi yang dapat dinilai 

kedudukannya terhadap strategi pertahanan semesta. Ciri pertahanan 

semesta adalah kesemestaan, kewilayahan dan kerakyatan. Maka 

komponen ciri tersebut dapat menjadi indikator ketangguhan masyarakat, 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Variabel, 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 payung 
hukum dan praktik 
yang mencerminkan 
ciri kesemestaan 

Kesimpulan 
peneliti 

Kewilayahan 

penyelenggaraan 
kekuatan pertahanan 
tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia 

Adanya payung 
hukum dan praktik 
yang mencerminkan 
ciri kewilayahan 

Kesimpulan 
peneliti 

Kerakyatan 

orientasi pertahanan 
ditujukan oleh dan 
untuk kepentingan 
seluruh rakyat 
Indonesia 

Adanya payung 
hukum dan praktik 
yang mencerminkan 
ciri kerakyatan 

Kesimpulan 
peneliti 
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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 
3.1 Sumber Data/Subyek/Obyek Penelitian 

3.1.1 Sumber data 

Data penelitian dapat berupa teks, foto, angka, cerita, gambar, artifak 

(Raco, 2010). Kategori data yang digunakan terbagi menjadi dua, data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan 

oleh peneliti melalui interaksi langsung di lapangan. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang berasal dari laporan, penelitian dan hasil 

pengumpulan data instansi tertentu. Sumber data yang termasuk data 

primer bersumber dari data hasil wawancara, wawancara dan diskusi dan 

observasi lapangan. Sumber data sekunder berasal dari instansi 

pemerintah, laporan, media massa dan penelitian yang sudah ada.  

Wawancara dilakukan kepada beberapa responden Tabel 3.3. 

Wawancara dan diskusi dilakukan terhadap masyarakat penyintas Merapi 

di tiga dusun, yaitu Dusun Kaliadem, Dusun Jambu, dan Dusun Petung. 

Ketiga dusun tersebut terletak di Desa Kepuharjo. Ketika wawancara dan 

diskusi dilakukan, masyarakat dari ketiga dusun tersebut menempati 

huntara Gondang 1 di Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan. 

Wawancara dan diskusi dilakukan dengan mengikut kepada kegiatan 

yang sedang diadakan, yaitu Konferensi Nasional Pengurangan Risiko 

Bencana Berbasis Komunitas VII di huntara 1 Gondang. Di dalam 

konferensi tersebut, diadakan kegiatan imersi1 antara peserta dan 

penduduk di huntara tersebut. Hasil imersi setiap peserta kemudian 

dikompilasi dan dielaborasi per kelompok. Hasil kompilasi dan elaborasi 

tiap peserta di kelompok-kelompok tersebut menjadi data primer penelitian 

ini. 

Sumber data primer juga diperoleh melalui observasi lapangan. Hasil 

dari observasi ini diantaranya adalah foto-foto lapangan, proses diskusi 

bersama penduduk, diskusi kelompok, dan dokumentasi yang 
                                                            
1 Tinggal bersama masyarakat dan mewawancara masyarakat 
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berhubungan dengan lokasi studi. Selain untuk memperkuat data juga 

menjadi bukti proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data telah 

dilakukan.  

Sumber data yang masuk kategori data sekunder diperoleh melalui 

hasil studi dokumentasi terhadap buku, paper/makalah, dan bahan-bahan 

lainnya yang termasuk kelompok bahan ilmiah. Seluruh bahan-bahan 

tersebut yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian dijadikan 

sebagai sumber data. Dalam hal ini adalah data sekunder. 

3.1.2 Subyek penelitian 

3.1.2.1 Batasan populasi 

Populasi penelitian meliputi dua variabel, masyarakat dan 

lingkungan. Variabel masyarakat terdiri atas masyarakat di Dusun 

Kaliadem, Jambu dan Petung. Variabel lingkungan meliputi wilayah yang 

berada di sekitar Lereng Selatan Merapi yang meliputi tetapi tidak terbatas 

pada lokasi Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung yang tertimbun material 

ketika erupsi Merapi 2010, huntara Gondang 1 Wukirsari dan lokasi 

hunian tetap warga tiga dusun. 

Populasi warga yang tinggal di Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung 

sebanyak 1.114 jiwa. Total kepala keluarga di ketiga dusun tersebut 

mencapai  371 KK. Perincian populasi terdiri atas Dusun Kaliadem 144 KK 

dengan 492 jiwa, Dusun Jambu memiliki 115 KK dengan populasi 326 jiwa 

dan Dusun Petung memiliki 112 KK dengan populasi 331 jiwa. 

3.1.2.2 Besar sampel 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

memungkinkan untuk mengambil sampel dalam jumlah yang terbatas. 

Sampel penelitian metode kualitatif tidak menekankan pada jumlah atau 

keterwakilan, tetapi lebih kepada kualitas informasi, kredibilitas dan 

kekayaan informasi yang dimiliki informan atau partisipan (Raco, 2010). 

Batasan sampel di dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua metode 

pengumpulan data yang digunakan, wawancara, imersi dan diskusi. 

Jumlah partisipan dengan menggunakan metode pengumpulan data 
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wawancara berjumlah 10 orang (Tabel 3.3). Jumlah partisipan dengan 

metode pengumpulan data imersi dan diskusi mencapai 115 orang, baik 

dari induk semang maupun peserta diskusi. Persebaran jumlah partisipan 

imersi atau induk semang dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Partisipan induk semang imersi di Dusun Kaliadem, Jambu 

dan Petung 

  
Jumlah 

partisipan 

Kaliadem 41 

Jambu 39 

Petung 35 

Total 115 

 

Gambar 3.1 menunjukan alur wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti. Peneliti pertama mengontak Eko Teguh Paripurno seorang tokoh 

penggiat penanggulangan bencana dan kepala Pusat Studi Manajemen 

Bencana UPN Yogyakarta sekaligus dosen UPN Yogyakarta. Dari 

Paripurno kemudian dihubungkan kepada Indra, penggiat Merapi yang 

juga warga Dusun Turgo. Indra menghubungkan peneliti kepada Koko, 

penggiat Pasag Merapi dan warga Dusun Kaliadem dan kepala Dusun 

Petung, Pairin. Dari Koko, peneliti dihubungkan kepada warga Dusun 

Kaliadem. Alur peneliti hingga ke warga Dusun Kaliadem atau penggiat 

Pasag Merapi Kaliadem dan kepala Dusun Petung diberi warna merah. 

Warna anak panah berwarna biru untuk memberikan informasi hubungan 

langsung antara peneliti dan partisipan. Warna kotak orange untuk 

menunjukan informasi partisipan adalah tokoh atau pejabat struktural.  
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khususnya di Kecamatan Cangkringan ini. Masyarakat atau komunitas ini 

yang menjadi obyek penelitian ini. NGO dan organisasi kemasyarakatan 

termasuk ke dalam kategori ini. 

Kelembagaan. Pemerintah daerah Kabupaten sebagai otoritas yang 

memiliki fungsi pemerintahan menjadi lingkup kelembagaan yang ditinjau 

sebagai obyek penelitian. Selain itu kelembagaan di sini dapat diartikan 

kelembagaan non pemerintah yang terlibat di dalam pengurangan risiko 

bencana dan kelembagaan di tingkat dusun.  

Penghidupan masyarakat. Penghidupan di dalam suatu komunitas 

merupakan motor penggerak kehidupan. Penghidupan menjadi variabel 

utama bersama bahaya, kelembagaan dan masyarakat yang penting 

untuk dianalisis. Maka dari itu penghidupan menjadi salah satu obyek 

penelitian di dalam penelitian ini. 

3.1.4 Waktu dan lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan antara kurun waktu September  2011-Maret 

2012. Penelitian ini dapat dikatakan dilakukan tepat satu tahun setelah 

kejadian erupsi Merapi. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat 

menggambarkan ketangguhan masyarakat pascakejadian erupsi dan 

gambaran ke depan ketangguhan masyarakat yang diharapkan. 

Untuk pengambilan data primer dilakukan pada bulan Desember 

2011 yang mengambil momentum dengan diselenggarakannya kegiatan 

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) VII yang 

diselenggarakan oleh MPBI. Metode pengumpulan data menggunakan 

media konferensi PRBBK tersebut sebagai forum untuk menggali 

informasi dan data lebih dalam. Sekaligus digunakan untuk mendalami 

pertanyaan kepada narasumber. 

Lokasi penelitian akan difokuskan pada Dusun Kaliadem, Dusun 

Jambu, dan Dusun Petung. Ketiga dusun ini merupakan salah tiga lokasi 

yang paling tinggi tingkat risikonya mengacu kepada kejadian 2010 di 

Desa Kepuharjo. Kejadian erupsi Merapi 2010, provinsi DI Yogyakarta 

menjadi wilayah yang paling menderita akibat bencana erupsi Merapi 

khususnya di Kecamatan Cangkringan (BNPB, 2011). Oleh karena itu, 
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Kecamatan Cangkringan menjadi lokasi yang  dipilih sebagai lokasi studi 

dengan pertimbangan Kecamatan Cangkringan masuk ke dalam zona 

paling berbahaya dan terdampak pada kejadian erupsi Merapi tahun 2006 

dan 2010. 

Desa Kepuharjo memiliki 8 dusun. Dusun di Kepuharjo adalah Dusun 

Pagerjurang, Dusun Manggong, Dusun Kepuh, Dusun Batur, Dusun 

Kopeng, Dusun Jambu, Dusun Petung, dan Dusun Kaliadem. Desa 

Kepuharjo dilalui kali Gendol yang merupakan kali yang palihg besar 

menerima limpahan material erupsi Merapi 2010. Di desa ini memiliki 16 

RW dan 33 RT. Rata-rata penduduk yang terdapat di desa 352, di RW 170 

jiwa, dan di RT 85 jiwa (Kecamatan Cangkringan dalam Angka, 2007). 

Total penduduk di Desa Kepuharjo sebanyak 2.817 jiwa dengan jumlah kk 

sebanyak 902 kk dan rata-rata anggota keluarga per keluarga adalah 3 

orang (Kecamatan Cangkringan dalam Angka, 2007). 

Kecamatan Cangkringan merupakan salah satu Kecamatan yang 

masuk pada zona berbahaya dari empat kecamatan. Total kecamatan di 

Kabupaten Sleman sendiri adalah 17 kecamatan. Dari sisi lokasi, 

Kecamatan Cangkringan merupakan Kecamatan yang paling dekat 

dengan Merapi, selain tiga Kecamatan yang masuk juga ke dalam zona 

berbahaya. 

3.2 Desain Penelitian 

Desain atau strategi penelitian yang akan dibahas pada subbab ini 

meliputi teknik pengumpulan data, strategi intervensi yang diberikan terkait 

pengambilan data, serta teknik analisis data. Metode pengumpulan dan 

analisis menggunakan metode Pasteur (2011). Penjabaran metodologi 

Pasteur (2011) disampaikan pada bab 2. 

Penelitian ini masuk ke dalam kategori penelitian kualitatif. Creswell 

(2008) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau 

penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral 

(Raco, 2010). Pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan adalah 

studi kasus. Penelitian studi kasus adalah sebuah pendekatan kualitatif 

yang memungkinkan peneliti mengekplorasi sebuah sistem terbatas 
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(kasus) atau sistem-sistem terbatas pada waktu tertentu, melalui 

pendetailan, pengumpulan data mendalam yang melibatkan berbagai 

macam sumber informasi (seperti observasi, wawancara, materi 

audiovisual, dokumen, dan laporan) (Creswell, 2007). Secara umum 

analisis data menggunakan data-data yang bersifat kualitatif seperti 

identifikasi ancaman, penghidupan, kemungkinan yang dapat terjadi di 

masa akan datang, dan analisis kelembagaan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh 

Pasteur (2011). Pasteur (2011) menyebutkan lima variabel yang 

digunakan untuk mengetahui kerentanan sekaligus potensi ketangguhan 

yang dimiliki masyarakat. Kelima hal tersebut adalah analisis hasil 

kerentanan, analisis terhadap bahaya dan tekanan, analisis terhadap 

penghidupan, analisis terhadap masa depan yang tak menentu, dan 

analisis terhadap pemerintahan. 

Untuk menganalisis masing-masing variabel tersebut menggunakan 

panduan yang telah disediakan oleh Pasteur (2011) (lihat tabel 3.1). 

Selain itu Pasteur (2011) telah menyarankan alat-alat yang dapat 

digunakan untuk mendukung analisis berupa data sekunder dan saran 

metode pengumpulan data. Setelah data terkumpul Pasteur (2011) 

memberikan saran untuk langkah-langkah analisis data tersebut. Namun 

di dalam penelitian ini, tidak sepenuhnya data dan alat-alat yang 

direkomendasikan Pasteur (2011) dapat terpenuhi. Ada beberapa 

keterbatasan sehingga penelitian ini tidak dapat memenuhi seperti 

idealnya pedoman yang disarankan Pasteur (2011). Setelah data yang 

dibutuhkan terkumpul dan melalui langkah analisis yang disarankan 

berikutnya adalah mengisi tabel hasil analisis untuk masing-masing 

variabel.  

3.2.1 Teknik pengumpulan data 

 Ada beragam teknik untuk mengumpulkan data. Teknik-teknik 

tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh. Di 

dalam konteks penelitian ini, data yang dibutuhkan untuk penelitian ini 

terdiri dari data primer dan data sekunder. Daftar kebutuhan data 
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sekunder yang lengkap dapat dilihat pada tabel 3.2. Data sekunder 

dikumpulkan menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka adalah 

metode membaca dan mencatat data dan informasi dari sumber-sumber 

referensi berupa buku, jurnal, paper, web atau blog dan lain sebagainya, 

yang di dalamnya mengandung informasi yang dibutuhkan. 

 Data primer di dalam penelitian ini diperoleh melalui beberapa cara. 

Cara yang digunakan adalah melalui wawancara, wawancara dan diskusi, 

dan observasi. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa teknik 

pengumpulan data primer tersebut. 

 Pertama adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau 

kuesioner (Raco, 2010). Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara 

mendalam untuk mengeksplorasi informasi dari responden yang 

diwawancara. Informasi yang diperoleh kemudian dianalisis sehingga 

menjadi data yang dapat digunakan untuk kebutuhan analisis variabel. 

Kedua adalah gabungan antara wawancara dan diskusi. Metode 

pengumpulan data wawancara dan diskusi ini merupakan penggabungan 

dari dua metode sekaligus, wawancara dan diskusi. Metode ini diawali 

dengan sekelompok orang yang telah dibekali panduan wawancara 

tinggal bersama penduduk setempat di hunian sementara Dusun 

Gondang 1. Hasil interaksi yang terjadi kemudian menjadi bahan diskusi 

tiap orang yang telah tinggal bersama penduduk di kelompok. Pada 

diskusi kelompok dikompilasi dan elaborasi hasil wawancara bersama 

penduduk. Metode ini merupakan bagian dari kegiatan Konferensi 

Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) VII. 

Hasil imersi ini terdapat di lampiran 2. 

Ketiga adalah Observasi. Pengumpulan data untuk penelitian ini 

dilakukan dengan mendapatkan data sekunder dari pihak-pihak terkait 

yang terinci pada tabel kebutuhan data yang disajikan di bawah ini. Data-

data yang dibutuhkan berdasarkan metode analisis yang digunakan oleh 

Pasteur (2011).  
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Tabel 3.2 Kebutuhan data 

Nama Data Jenis Data Instansi Pemilik Data 

Sejarah bencana di komunitas Primer/Sekunder BPPTK, Masyarakat 
Kelompok atau rumah tangga 
sosial/penghidupan yang 
secara periodik rawan pangan 

Primer/Sekunder BPS 

Infrastruktur dan sumber daya 
kehidupan masyarakat 

Primer Observasi 

Karakteristik bahaya 
(Frekuensi dan durasi, 
kecepatan terjadinya 
bencana, keterkaitan dengan 
perubahan iklim) 

Sekunder BPPTK 

Early warning system Sekunder Rencana kontijensi erupsi 
Merapi, Masyarakat 

Sebab terjadinya bahaya dan 
pemahaman penduduk serta 
kemampuan mengatasinya? 

Primer Masyarakat 

Sistem Koordinasi bencana Primer dan 
Sekunder 

BPPTK, Masyarakat, Rencana 
kontijensi bencana 

Kelompok di dalam komunitas 
yang terkena erupsi 2010 dan 
bagaimana bisa terkena 
(kelompok penghidupan, 
kelompok sosial, kelompok 
geografis, masyarakat difable 
dll) 

Primer Observasi dan Masyarakat 

Aset, properti, dan pelayanan 
di dalam masyarakat yang 
terdampak (infrastruktur, 
pelayanan, pasar, crop, 
tabungan, lahan) 

Primer Observasi 

Tanggapan masyarakat ketika 
terjadi bencana (rencana 
kontijensi, tempat aman, 
sumber daya tanggap darurat, 
organisasi tanggap darurat, 
dll) 

Primer Masyarakat 

Kesempatan dan kapasitas 
apa yang tersedia atau dapat 
diperkuat untuk meningkatkan 
kesiapsiagaan masyarakat 

Primer Masyarakat 

Peta bahaya Sekunder BPPTK 
Tren bahaya (frekuensi, 
severity, prediksi) 

Sekunder BPPTK 

Kebiasaan masyarakat ketika 
menanggapi datangnya 
bahaya 

Primer Masyarakat 

Adakah bahaya khusus yang 
mempengaruhi penghidupan 
masyarakat? Seperti 
perubahan iklim atau tren 
jangka panjang lainnya? 

Primer Masyarakat 

Jenis coping strategies 
(erosif/non erosif) yang 

Primer Masyarakat rentan 
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Nama Data Jenis Data Instansi Pemilik Data 

masyarakat lakukan ketika 
bahaya berdampak kepada 
mereka (khususnya kelompok 
penghidupan yang rentan) 
Hambatan dan kesempatan 
yang dimiliki kelompok 
penghidupan rentan 
(kapasitas organisasi, akses 
kepada sumber daya 
produktif, akses kepada 
kemampuan, teknologi pasar, 
kondisi kehidupan yang 
aman) 

Primer Masyarakat 

Gap dan kesempatan apa 
yang terkait dengan institusi 
luar yang mempengaruhi 
penghidupan mereka 
(pelayanan, keuangan, jaring 
pengaman?) 

Primer Masyarakat 

Mata pencaharian penduduk, 
pasar, kesempatan pekerjaan, 
penyedia jasa, hambatan 
sumber daya 

Sekunder/primer Masyarakat 

Aktivitas penghidupan 
sepanjang tahun dan 
perbedaan tekanan atau 
bahaya yang mempengaruhi 
penghidupan tersebut 

Primer Masyarakat 

Kelompok penghidupan dasar 
yang rentan/miskin 

Primer Kepala dusun 

Tren atau perubahan 
signifikan yang teramati oleh 
masyarakat dalam beberapa 
dekade ini dan bagaimana 
perkembangannya di masa 
akan datang? 

Primer/sekunder Kepala dusun 

Dampak dan implikasi dari 
tren terhadap penghidupan 
masyarakat dan terjadinya 
bencana 

Primer Masyarakat 

Pemahaman masyarakat 
terhadap sebab perubahan 
dan tren 

Primer Masyarakat 

Akses masyarakat terhadap 
informasi yang dibutuhkan 
untuk beradaptasi (misal 
prediksi masa akan datang, 
perkiraan jangka pendek dan 
strategi adaptasi) 

Primer Masyarakat 

Cara masyarakat beradaptasi 
terhadap perubahan (apakah 
sumber dayanya memadai? 
(misalnya kapasitas 
organisasi, akses terhadap 
sumber daya produktif, akses 

Primer Masyarakat 
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Nama Data Jenis Data Instansi Pemilik Data 

kepada kemampuan dan 
teknologi, akses kepada 
pasar, kondisi kehidupan yang 
aman) 
Kepercayaan diri masyarakat 
dalam menghadapi 
perubahan? 

Primer Masyarakat 

Tanggapan institusional yang 
ada untuk mengidentifikasi 
tren (kesadaran meningkat, 
mitigasi, dukungan, informasi 
dan pembiayaan untuk 
beradaptasi) 

Primer Penggiat Bencana, Masyarakat 

Kesempatan yang ada untuk 
mempengaruhi tren, 
meningkatkan pemahaman, 
memperkaya akses kepada 
informasi dan sumber daya, 
dan membangun kepercayaan 
diri untuk beradaptasi 

Primer Masyarakat 

Data perubahan iklim, 
ekonomi, tren dan dampak 
lainnya 

Primer dan 
Sekunder 

BPS, Masyarakat 

Isu-isu yang mempengaruhi 
pembangunan dalam periode 
10-40 tahun terakhir 
(misalnya: sosial, ekonomi, 
institusi, dan masalah 
lingkungan) 

Primer Masyarakat 

Organisasi, kebijakan, proses 
atau masalah sistemik utama 
yang berkontribusi kepada 
terjadinya bahaya, paparan 
bahaya, kerentanan 
penghidupan, atau 
ketidakpastian masa depan? 
Bagaimana dan mengapa 
organisasi atau kebijakan 
tersebut berkontribusi 
terhadap kerentanan 

Primer Masyarakat 

Organisasi, kebijakan, proses 
yang dapat membantu 
kesiapsiagaan bencana, 
memperkuat, keamanan 
penghidupan dan 
keberagaman, atau kapasitas 
adaptasi 

Primer Masyarakat 

Kesempatan yang ada untuk 
meningkatkan lingkungan 
pemerintah: memastikan 
desentralisasi dan 
pengambilan keputusan 
partisipatif, memperkuat 
jaringan lokal dan nasional, 
mempromosikan pendekatan 

Primer dan 
sekunder 

Masyarakat, NGO, pemerintah 
lokal dan pusat, dokumen RR 
RENAKSI Merapi 
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Nama Data Jenis Data Instansi Pemilik Data 

terintegrasi atau 
menyelesaikan masalah 
sistemik  
Organisasi, kebijakan dan 
proses lokal 

Sekunder P3B, BPBD 

Keterbatasan institusional Primer Masyarakat, NGO, sektor swasta 
 

Sumber: Hasil Analisis, 2011 

 Pada tabel 3.2 disampaikan data-data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai institusi. Untuk wawancara berikut adalah narasumber yang 

diwawancara berdasarkan kebutuhan data dan informasi tabel 3.2. 

Tabel 3.3 Partisipan wawancara 

No Responden 

1 BPPTK Yogyakarta 

2 Kepala Desa Kepuharo 

3 Kepala Dusun Kaliadem 

4 Kepala Dusun Petung 

5 Kepala Dusun Jambu 

6 Masyarakat Dusun Kaliadem 

7 Masyarakat Dusun Jambu 

8 Masyarakat Dusun Petung 

9 Masyarakat Dusun Petung 

10 Penggiat Pasag Merapi Jambu 

3.2.2 Strategi pengambilan data 

Dalam pengambilan data, peneliti akan memastikan klasifikasi data 

tersebut apakah berlaku publik atau rahasia. Apabila data tertentu 

merupakan data rahasia maka peneliti akan memastikan pada pemberi 

sumber data bahwa data tersebut akan dipergunakan sebaik-baiknya 

untuk keperluan penelitian ini dan tidak akan menyebarluaskan kepada 

pihak-pihak lain. Peneliti akan menjaga kerahasiaan sumber data maupun 

narasumber sesuai permintaan pihak terkait. 
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3.2.3 Teknik analisis data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif 

untuk mengetahui kerentanan dan potensi ketangguhan masyarakat 

Dusun Kaliadem, Dusun Petung dan Dusun Jambu dalam menghadapi 

erupsi Merapi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian ex-post facto 

atau eksplorasi dan desktiptif. 

3.2.4 Validitas data 

Penelitian ini menggunakan validitas eksternal, yaitu triangulasi. 

Metode triangulasi terdiri dilakukan terhadap metode, sumber dan 

instrumen pengumpulan data. Triangulasi untuk metode pengumpulan 

data melalui penggunaan metode wawancara, observasi dan pengajian 

dokumen. Ketiga metode pengumpulan data tersebut dipadukan untuk 

diceksilang untuk memperoleh keabsahan data. Untuk sumber data, 

triangulasi dilakukan melalui pemimpin, penilai dan dokumen. Dan terakhir 

triangulasi terhadap instrumen pengumpulan data melalui penggunaan 

panduan wawancara dan observasi langsung atau survei. Panduan 

wawancara yang dimaksud menggunakan panduan yang ada di dalam 

buku From Vulnerability to Resilience Pasteur (2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Ilustrasi triangulasi penelitian 

Sumber: http://www.drjohnlatham.com/Data_Collection.html, diakses 3 April 

2012 (dengan perubahan) 

Triangulasi

Metode  Sumber

Instrumen 

Pemimpin

Penilai Dokumen

SurveiPanduan

SurveiPeninjauan 
dokumen

Wawancara
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Denkin menyatakan bahwa ada 4 jenis triangulasi yang dapat 

dilakukan, yaitu (Rahardjo, 2010): 

Pertama, triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan 

informasi atau data  dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, 

dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, 

obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal 

dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa 

menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. 

Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan 

untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa 

menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran 

informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan 

diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, 

triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari 

subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan 

demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau 

naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu 

dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan. 

Kedua, triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara 

menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis 

data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai 

informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan 

bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki 

pengalaman penelitian dan  bebas dari konflik kepentingan agar tidak 

justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi. 

Ketiga, triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai 

tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, 

selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan 

observasi terlibat (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, 

dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar 

atau foto. Tentu masing-masing cara  itu akan menghasilkan bukti atau 

data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan 
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(insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai 

pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh 

kebenaran handal. 

Keempat, adalah triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif 

berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement.  Informasi 

tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang televan 

untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan 

yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan 

kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu  menggali pengetahuan 

teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. 

Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki expert 

judgement ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, 

lebih-lebih jika  perbandingannya  menunjukkan hasil yang jauh berbeda. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Berikut ini merupakan langkah-langkah yang direncanakan untuk 

memperoleh data dan untuk menjalankan desain penelitian. Langkah 

pertama, peneliti merumuskan variabel, tolok ukur dan standar penilaian 

untuk menentukan ketangguhan masyarakat. Langkah kedua, peneliti 

membuat daftar kebutuhan data berdasarkan turunan dari kerangka 

pendekatan dan variabel-variabel yang dikemukakan Pasteur (2011). 

Kemudian dari kebutuhan data tersebut dikelompokan data yang dapat 

diperoleh melalui sumber literatur, data sekunder, dan yang harus 

diperoleh melalui wawancara, data primer, dan sebagainya. Langkah 

ketiga, untuk mendapatkan data sekunder maupun primer terlebih dahulu 

peneliti membuat surat izin permohonan data kepada instansi-instansi 

terkait yang dikeluarkan pihak universitas. 

 Langkah keempat, peneliti melakukan orientasi lapangan pada bulan 

Desember 2011 sekaligus mengumpulkan data awal. Survei awal ini 

bertujuan untuk mengetahui gambaran umum dan mendalami masalah 

yang akan diperdalam. Pada survei awal ini peneliti sekaligus mengikuti 

kegiatan KN PRBBK VII yang memfasilitasi peserta untuk tinggal bersama 
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Erupsi 
Merapi 2010 

Rumusan masalah 
Ketangguhan 
masyarakat 

Ketangguhan 
masyarakat di 

dalam 
konteks 

pertahanan 

Tujuan penelitian 

Pendekatan 
• V2R (Pasteur, 2011) 
• Doktrin Pertahanan 

semesta 

Variabel
• Kesiapsiagaan 
• Kapasitas adaptasi 
• Keanekaragaman 

penghidupan 
• Lingkungan berdaya

Tolok ukur dan standar 
penilaian 

Metode pengumpulan 
data: 
Wawancara, imersi (diskusi 
fokus), observasi, studi 
dokumentasi Metode analisis 

• Deskriptif 
Kesimpulan 

pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Tema yang diusung 

pada penyelenggaraan tahun 2011adalah erupsi Merapi 2010. Pada bulan 

Maret 2012 dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara 

langsung dengan beberapa narasumber (tabel 3.3). Pada kesempatan ini 

juga dilakukan observasi di lokasi ketiga dusun yang lama. 

Langkah ketujuh, setelah pengumpulan data dilakukan selanjutnya 

adalah menganalisis masing-masing variabel sesuai dengan tolok ukur 

ketangguhan yang dapat dihasilkan apabila tolok ukur tersebut tercapai 

untuk setiap variabel. Analisis ini nantinya akan menghasilkan kesimpulan 

penilaian menjadi baik atau kurang untuk setiap tolok ukur. Standari 

penilaian yang digunakan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya telah 

ditentukan sebelumnya. 

Langkah kedelapan, menganalisis ketangguhan masyarakat yang 

telah dianalisis sebelumnya menggunakan pendekatan konsep 

pertahanan semesta. Dan langkah terakhir yaitu langkah kesembilan 

adalah membuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban 

dari rumusan masalah dan saran meliputi saran berupa rekomendasi 

kebijakan dan saran tindak lanjut penelitian. 

3.4 Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Kerangka pemikiran penelitian 
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BAB 4 
ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Awal Subyek Penelitian 

4.1.1 Narasumber 

Narasumber yang menjadi sumber pengumpulan data berasal dari 

berbagai latar belakang. Secara umum berasal dari unsur pemerintah, 

lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Unsur pemerintah di 

dalam hal ini adalah Kepala Balai Pengamatan dan Penelitian Teknologi 

Kegunungapian (BPPTK) UPT Yogyakarta dan kepala Desa Kepuharjo. 

Lembaga swadaya masyarakat adalah Pasag Merapi. Kepala dusun tidak 

termasuk pemerintahan secara formal tetapi menjadi salah satu dari 

narasumber yang diwawancarai. Narasumber masyarakat adalah 

masyarakat dari Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung.   

Narasumber masyarakat saat diwawancara berada di huntara 1 

Gondang Desa Wukirsari, yang terdiri dari kepala dusun, penggiat Pasag, 

masyarakat peternak, masyarakat non peternak di dusun Kaliadem, dusun 

Petung dan dusun Jambu. Wawancara dilakukan diberbagai lokasi. Untuk 

wawancara dengan kepala BPPTK dilakukan di kantor BPPTK di Kota 

Yogyakarta. Wawancara dengan kepala Desa Kepuharjo dilakukan di 

kantor Kepala Desa di lokasi baru hasil dari relokasi Dusun Pagerjurang, 

gambar 4.1. Wawancara dengan kepala dusun dan beberapa warga 

dusun dilakukan di huntara. Ada pula wawancara yang dilakukan di lokasi 

lama dusun karena beberapa masyarakat sedang melakukan aktivitas di 

lokasi lama tersebut. 

Waktu wawancara dilakukan pada saat siang hari seperti kepada 

kepala BPPTK dan kepala Desa Kepuharjo. Karena wawancara dilakukan 

di kantor wawancara memungkinkan dilakukan saat jam kerja. Tetapi 

untuk mewawancarai masyarakat peneliti harus melakukannya pada saat 

sore dan malam hari ketika masyarakat sudah pulang dari tempat bekerja. 

Pekerjaan yang dilakukan oleh responden adalah beternak, berjualan, dan 
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membangun hunian tetap. Responden yang berasal dari Dusun Petung 

diwawancara ketika siang hari karena wawancara dilakukan di tempat 

mereka bekerja di lokasi Dusun Petung yang telah tertimbun. 

Gambar 4.1 Lokasi lama kantor kepala Desa Kepuharjo (kiri) dan lokasi 

baru (kanan) 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 

4.1.2 Lokasi pengumpulan data 

Secara khusus penelitian ini dilakukan di tiga dusun, Dusun 

Kaliadem, Jambu dan Petung, Desa Kepuharjo Kecamatan Cangkringan. 

Ketiga dusun ini masuk ke dalam Kawasan Rawan Bahaya (KRB) III 

gunung Merapi. Lokasi ketiga dusun ini saling berdekatan. Terdapat dua 

kali yang mengapit ketiga dusun, yaitu Kali Kuning dan Kali Gendol. 

Dusun Petung dibelah oleh Kali Opak sehingga Dusun terbagi menjadi 

Dusun Petung Barat dan Dusun Petung Timur. 

Pengumpulan data dilakukan di beberapa lokasi. Lokasi yang 

pertama adalah hunian sementara (Huntara) 1 Gondang Wukirsari. 

Huntara ini merupakan tempat warga ketiga dusun ini mengungsi 

pascaerupsi Merapi 2010. Lokasi ini dijadikan huntara untuk periode 

waktu 2 tahun sebelum warga pindah ke hunian tetap di lokasi yang telah 

ditentukan. Lokasi huntara ini terletak di Desa Wukirsari dengan 

meminjam tanah kas Desa Wukirsari, gambar 4.2.  
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Gambar 4.2 Dusun Jambu (kiri) setelah erupsi Merapi 2010 dan huntara 

Gondang 1 Desa Wukirsari (kanan) 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 

Lokasi pengumpulan data yang kedua adalah dusun yang telah 

tertimbun material Merapi. Seperti gambar 4.2 adalah Dusun Jambu 

setelah kejadian erupsi Merapi 2010. Dan lokasi ketiga adalah tempat 

calon relokasi ketiga dusun tersebut. Lokasi calon relokasi ketiga dusun 

terpisah menjadi dua tempat tetapi masih di dalam Desa Kepuharjo. 

Dusun Jambu berlokasi di sebelah Dusun Batur yang lokasinya sebelah 

Selatan Dusun yang lama. Sedangkan Dusun Kaliadem dan Petung 

berada di sebelah Dusun Pagerjurang yang masih berada di Desa 

Kepuharjo tepat berbatasan dengan Desa Wukirsari dan Desa 

Umbulharjo. 

4.2 Analisis Data dan Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis kesiapsiagaan terhadap bencana 

4.2.1.1 Kapasitas untuk analisis bahaya dan tekanan 

Masyarakat bersama forum Merapi telah bersama-sama melakukan 

latihan kesiapsiagaan untuk menghadapi bahaya. Latihan yang dilakukan 

termasuk mengidentifikasi bahaya yang ada dilingkungan tempat tinggal 

mereka. Pada tahun 2012, telah dilaksanakan kembali pelatihan dengan 

nama yang sama, yaitu Wajib Latih Penanggulangan Bencana yang 

diselenggarakan oleh Forum Merapi, merupakan gabungan kerja sama 

dari BNPB, BPPTK (ESDM), Pusat Studi Manajemen Bencana UPN-
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Yogya, dan Pasag Merapi, gambar 4.3. Sebelum terjadinya erupsi Merapi 

2010 telah dilakukan kegiatan serupa. Sebagai contoh, tabel 4.1 

merupakan hasil kegiatan Wajib Latih Penanggulangan Bencana 2008 

yang menunjukan masyarakat diajak memahami ancaman-ancaman yang 

dihadapi di sekitar lingkungan mereka. 

Tabel 4.1 Macam ancaman Gunung Merapi 

Ancaman Primer Ancaman Sekunder Ancaman Tersier 

Awan panas 

Hujan abu 

Lahar panas 

Gas Beracun 

Tanah longsor 

Banjir lahar 

Tanah longsor 

Kerusakan lingkungan 

Hutan rusak 

Penambangan liar 

Penebangan Liar 

Kekeringan 

Tanah longsor 

Akibat Primer Akibat Sekunder Akibat Tersier 

Korban jiwa (Meninggal, 
sakit) 

Korban jiwa Dampak dari ancaman 
tersier bisa sampai anak 
cucu 

Sumber: Profil Risiko WLPB Gunungapi Desa Kepuharjo, 2008 

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa setelah masyarakat dilatih 

menggunakan metode partisipasi aktif pada kejadian erupsi Merapi 2010 

lalu korban meninggal yang jatuh relatif besar? Pertanyaan ini peneliti 

mencoba berargumen. Munculnya korban jiwa hingga mencapai ratusan 

orang disebabkan ketidaksiapan masyarakat menghadapi skenario 

terburuk. Erupsi Merapi 2010 lalu merupakan erupsi terbesar dalam 100 

tahun terakhir. Pendapat berbagai warga menguatkan argumen ini. 

Mereka mengatakan bahwa erupsi 2010 merupakan erupsi terbesar yang 

mereka hadapi sepanjang hidup mereka. Bahkan dari hasil wawancara 

bersama warga ditemukan cerita yang mengatakan orang tua mereka pun 

belum pernah menceritakan kejadian erupsi Merapi lebih atau sebesar 

erupsi 2010 lalu. 
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Gambar 4.3 Institusi terkait wajib latih 2012 Forum Merapi 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 

Dengan bekal pengalaman menghadapi erupsi Merapi 2010 lalu, 

masyarakat lebih siap menghadapi bahaya. Pengalaman erupsi tidak saja 

dirasakan oleh masyarakat akar rumput tetapi berbagai pemangku 

kepentingan lainnya baik di tingkat lokal, wilayah dan nasional. Skenario 

terburuk menjadi pertimbangan untuk dimasukan ke dalam pelatihan. 

Skenario terburuk dapat membantu menyikapi bahaya dengan lebih siap. 

Sebelum erupsi Merapi 2010 masyarakat mempercayai cerita-cerita dari 

nenek moyang turun temurun. Tetapi setelah kejadian erupsi 2010, 

kepercayaan kepada BPPTK meningkat. Masyarakat mulai mengakui 

keberadaan lembaga BPPTK ini. Pengakuan tersebut terasa dari sering 

disebutnya BPPTK ketika peneliti berinteraksi dengan masyarakat. 

Pemahaman institusi terhadap perubahan tren bahaya pun 

meningkat, di dalam hal ini, yaitu BPPTK. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh kepala BPPTK, Subandriyo, bahwa erupsi Merapi 

terbagi menjadi dua jenis, eksplosif dan efulsif. Eksplosif memiliki ciri 

erupsi yang besar, ke segala arah dan diikuti material yang besar. 

Sedangkan efulsif memiliki wilayah terdampak yang relatif kecil 

(Subandriyo, 2012). Rencana kontijensi di tingkat dusun, desa hingga ke 

kabupaten tidak memprediksi besarnya erupsi seperti skenario tahun 2010 

yang menghancurkan seluruh harta benda di dusun. 
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4.2.1.2 Kemampuan pencegahan bahaya dan perlindungan 

Kemampuan masyarakat tidak dapat mencegah terjadinya bahaya 

dan bencana. Di dalam hal ini, bahaya yang dimaksud adalah bahaya 

awan panas Merapi. Awan panas Merapi alirannya mengikuti alur sungai 

serta menimbulkan semburan debu panas bertekanan tinggi ke arah tepi 

kiri dan kanan sungai (relatif tegak lurus terhadap arah aliran) yang 

disebut sebagai surges (Subandriyo, Sayudi, & Muzani, 2006). 

Karakteristik awan panas yang menyapu ke aliran sungai dan sporadis 

dan diikuti dengan suhu tinggi menyebabkan sulit untuk mencegah 

datangnya bahaya. Subandriyo, Sayudi & Muzani menyatakan ada 

anggapan awan panas sebagai material ringan seperti awan/mendung 

yang mudah hilang terbawa angin berimplikasi terhadap tanggapan 

dengan membuat bunker dan cek dam. Kekeliruan pengertian tersebut 

dapat menyebabkan ketidakefektifan di dalam menghindari bahaya. 

Pembuatan cek dam di dalam jangkauan awan panas dapat mengubah 

arah alirannya (Subandriyo, Sayudi, & Muzani, 2006). Pada tahun 2006, 

awan panas Merapi menyebabkan 2 orang meninggal karena berlindung 

di dalam bunker.  

Upaya yang dapat dilakukan adalah melalui menghindari bahaya. 

Berbeda dengan awan panas, lahar dingin lebih dapat dikendalikan 

karena bahaya berada di sepanjang aliran sungai. Dampak fisik yang 

ditimbulkan dari lahar dingin berakibat pada rusaknya infrastruktur yang 

berada di dan sepanjang kali yang dilalui lahar dingin. Lahar dingin juga 

mengancam penambang pasir yang mengambil pasir di badan kali. 

4.2.1.3 Peringatan dini dan rencana tanggap darurat 

Keberadaan Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi 

Kegunungapian (BPPTK) telah diakui keberadaannya oleh masyarakat 

dan diterima sebagai institusi yang memberikan informasi mengenai 

gunung Merapi. Tanggung jawab pengamatan atau peramalan letusan 

gunung Merapi dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya 
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pengamatan gempa, pengamatan deformasi, pengamatan kemagnetan, 

pengukuran suhu dan pengamatan geofisika dan kimia (Triyoga, 2010). 

Informasi yang dimiliki oleh BPPTK disebarkan kepada masyarakat 

melalui kerja sama yang telah dibangun dengan baik oleh BPPTK dengan 

masyarakat dan penggiat bencana di masyarakat. Kerja sama tersebut 

diantaranya membangun radio komunitas dan BPPTK masuk ke saluran 

radio tersebut. Gambar 4.4 merupakan salah satu bentuk desiminasi 

informasi dari Pengawas Gunung Merapi (PGM) kepada Saluran 

Komunikasi Sosial Bersama (SKSB). 

Pada tingkat lokal terdapat organisasi seperti Masyarakat Siaga 

Bencana (Tagana), Saluran Komunikasi Sosial Bersama (SKSB), Pasag 

Merapi dan Jaring Merapi. Tagana adalah sukarelawan yang dibentuk 

oleh kementerian sosial yang berasal dari masyarakat setempat. 

Komunikasi yang terjalin antarapemerintah melalui Pengawas Gunung 

Merapi (PGM) dengan masyarakat semakin baik sejak tahun 2006. Pada 

gambar di bawah salah satu alur informasi yang telah terbangun. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Alur komunikasi PGM ke masyarakat 

Sumber: Suprapto, 2012 

Komunikasi dari PGM ke SKSB dan SKSB ke tokoh masyarakat 

dilakukan melalui radio. Selain itu, hasil imersi dan diskusi fokus juga 

menemukan bahwa pada kejadian erupsi Merapi 2010 telah terbangun 

komunikasi yang baik untuk koordinasi tanggap darurat. Hal ini dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Peringatan dini baik berupa perangkat keras dan lunaknya menjadi 

ujung tombak informasi masyarakat dalam menghadapi bahaya. Ketika 

PGM (Kaliurang)  SKSB 

SKSB  Tokoh 

Masyarakat 
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kejadian erupsi Merapi 2010 lalu, masyarakat memperoleh peringatan dari 

pemerintah setempat untuk segera mengungsi. Antara sistem peringatan 

dini dan pengawasan terhadap gunung api berbeda institusi yang 

berwenang. Namun ada beberapa anggapan yang kurang tepat mengenai 

wilayah kerja BPPTK. BPPTK seringkali dianggap menjadi penanggung 

jawab pengelolaan EWS. BPPTK bertanggung jawab untuk mengawasi 

dan meramalkan erupsi Merapi terjadi. Sedangkan lembaga yang 

bertanggung jawab untuk mensosialisasikan atau menyebar luaskan 

peringatan adalah pemerintah daerah yang di dalam hal ini melalui BPBD 

(Subandriyo, 2012). 

Pada tahun 2009, Dinas P3BA telah menyusun rencana kontijensi. 

Di dalam rencana tersebut, telah memasukan asumsi letusan mengarah 

ke Selatan dengan jarak luncur awan panas sejauh 12 km (seperti 

kejadian letusan 1961) (Subandriyo, 2012). Contoh kegiatan Dinas P3BA 

selama tahun 2008 antara lain mitigasi non fisik, seperti sosialisasi, gladi 

lapangan, pelatihan SAR, dokumen perencanaan penanganan bencana, 

pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam, Tabel 4.2.  
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Tabel 4.2 Mitigasi non fisik penanggulangan bencana di Kabupaten 

Sleman 

No Program 
mitigasi non 

fisik 

Volume Lokasi Hasil 

1 Sosialisasi 20 
pertemuan/tahun 

Kecamatan 
kawasan rawan 
bencana 

Pengetahuan tentang 
bencana masyarakat 
semakin terbuka 

2 Gladi lapangan 1 gladi/tahun Kecamatan 
kawasan rawan 
bencana 

Meningkatkan 
kesiapsiagaan 
dan kewaspadaan 

3 Pelatihan SAR 1 latihan/tahun Kecamatan 
kawasan rawan 
bencana 

Meningkatkan kemampuan 
assessor, evakuator dalam 
menolong masy. Rawan 
bencana 

4 Dokumen 
perencanaan 
penanganan 
bencana 

1 dokumen/tahun Dinas P3BA Hazard Map, Protap, Renop 

5 Pelatihan 
kesiapsiagaan 
dan mitigasi 
bencana alam 

2 kelas/tahun Dinas P3BA Pengetahuan masy. tentang 
bencana semakin 
komprehensif dan dapat 
mentransfer ilmu kepada 
orang lain 

Sumber: Dinas P3BA 2008 di dalam Rencana Kontijensi Bahaya Merapi, 2009 

Di dalam mitigasi non fisik terdapat kegiatan sosialisasi. Tujuannya 

adalah untuk memperluas pengetahuan tentang bencana masyarakat. Hal 

ini menunjukan secara struktural pemerintah telah melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat dan telah ada jalur komunikasi kepada masyarakat. 

 

Gambar 4.5 Contoh alat peringatan dini (kiri) awan panas di Dusun 

Kaliurang dan lahar dingin (kanan) di Dusun Turgo 
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Sebelum terjadi erupsi Merapi 2010, pemerintah Kabupaten Sleman 

melalui Dinas P3BA juga telah membangun mitigasi fisik berupa 

perangkat-perangkat keras. Sarana dan prasarana yang terpasang 

sebelum kejadian erupsi Merapi 2010. Mitigasi fisik yang dilakukan dapat 

dilihat seperti pada tabel 4.3. Diantaranya pembuatan bunker, barak 

pengungsian, jalan evakuasi, early warning system (EWS) awan panas, 

dan EWS lahar dingin. EWS awan panas ditempatkan di Kecamatan 

Pakem sebagai lokasi master control, Wara-Gumuk Bol, Kinahrejo, Sirene 

dan gardu pandang Kaliurang (tahap rencana di dalam renkon 2009). 

EWS yang ditempatkan di Dusun Kaliurang dapat dilihat pada sebelah kiri 

gambar 4.5. Gambar 4.5 sebelah kanan merupakan EWS untuk lahar 

dingin yang terletak di Dusun Turgo. 

Manfaat EWS dirasakan langsung oleh penduduk pada saat kejadian 

erupsi Merapi 2010 lalu. Masyarakat terbantu oleh keberadaan EWS ini. 

Seperti yang diceritakan oleh Sutanto, warga dan penggiat Pasag di 

Dusun Kaliadem, yang mengatakan bahwa sebelum malam Jumat, 

belakang rumah beliau sudah tertutup pasir semua. Kali Gendol dalam 80 

meter tetapi hampir penuh. Lokasi rumah beliau berada pada tebing paling 

tinggi. Pada tahun 2010 sudah ada EWS. EWS tersebut sudah bisa 

diakses melalui Handy Talky (HT). Kalau ada guncangan suaranya bisa 

terdeteksi. Kalau overscale atau terlalui ekstrem masih ada waktu 15-30 

menit dari sinyal gelombang ekstrem untuk melarikan diri. Pada rabu sore, 

sudah lebih dari 30 menit bahkan lebih. Kabut, hujan, maka segera 

dikosongkan. Informasi dari BPPTK atau PGM selalu dipantau oleh warga. 

Hal ini dilakukan untuk jika sewaktu-waktu akan ada kejadian misalnya 

ada luncuran material besar kami memantau sinyal yang di atas. Kami 

juga dapat informasi dari PGM. PGM dari pos EWS kaliurang masih ke 

atas. Alatnya hanya di puncah sebelah Timur. Ada di plawangan. 2006 

sudah memantau. Kalau ada guncangan atau getaran. Itu untuk 

memantau. Di Kinahrejo Kaliadem yang berupa sirene ada. Tetapi sudah 

kena duluan (Sutanto, 2012). 
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4.2.1.4 Menetapkan kontijensi dan perencanaan darurat 

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas P3BA telah melakukan 

mitigasi fisik sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3. Mitigasi fisik yang 

dilakukan diantaranya adalah pembuatan bunker, barak pengungsian, 

jalan/jalur evakuasi, EWS awan panas, dan EWS untuk lahar dingin. 

Mitigasi fisik ini telah dilakukan pada tahun 2008 sebagaimana 

disampaikan di dalam rencana kontijensi tahun 2009. 

Tabel 4.3 Mitigasi fisik penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman 
2008 

No Sarana/prasarana Jumlah Satuan Lokasi 

1 Bunker 2 Buah Tunggularum, Kaliurang 

2 Barak pengungsian 17 buah Kec Tempel, Ngaklik, Turi, 
Pakem, Cangkringan, 
Ngemplak 

3 Jalan evakuasi 117,3 km Kec. Cangkringan, Pakem, 
Turi, Ngemplak, Kalasan, 
Tempel 

4 EWS awan panas 3 Unit sirene 1 master control (Pakem), 
Wara-Gumuk Bol, Kinahrejo, 
Sirene & gardu pandang 
Kaliurang (tahap rencana di 
dalam renkon 2009) 

5 EWS banjir lahar 
dingin 

7 Unit sirene 1 master control (Pakem), 
Kaliadem, Manggong, 
Bronggang, Jambon, Turgo, 
Kalireso, Kemiri  

Sumber: Dinas Pengairan, Pemakaman dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) 

Kabupaten Sleman, 2009 

Rencana kontijensi yang telah dibuat oleh Dinas P3BA pada tahun 

2009 merupakan hal positif dan perlu diapreasiasi. Di dalam rencana 

kontijensi telah memperhitungkan dan mengidentifikasi kelompok-

kelompok rentan yang menjadi perhatian apabila terjadi bencana. 

Kelompok yang masuk kategori rentan diantaranya adalah ibu hamil, 

balita, anak-anak, lansia dan difabel. Kelompok rentan di Dusun Kaliadem 

berjumlah 163, di Dusun Jambu 102, dan Dusun Petung 140 jiwa (Dinas 
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Pengairan, Pemakaman dan Penanggulangan Bencana Alam (P3BA) 

Kabupaten Sleman, 2009). 

Tabel 4.4 Kondisi masyarakat saat terjadi bencana 

Saat Bencana 

a. Terlambat menyelamatkan harta benda dan surat-surat berharga  

b. Masih ada sebagian kecil kelompok rentan yang dievakuasi pada saat erupsi  

c. Kebutuhan dasar selama di pengungsian tercukupi 

d. Berdasarkan pengalaman warga tentang erupsi Merapi yang sebelumnya, sehingga 
tidak membayangkan bahwa erupsi yang terjadi adalah yang terparah semenjak 
tahun 1850 

e. Warga membagi diri utk tahap-tahap pengungsian   

f. Pindah pengungsian sampai 6 x  Lokasi pengungsian ternyata masih mrpkan zona 
rawan 

g. Sudah ada sosialisasi beberapa minggu sebelum erupsi terjadi  

h. Mendengar bunyi Sirene (mengetahui ada tanda bahaya)  karena sebelumnya 
sudah ada informasi mengenai bahaya Merapi. 

i. Relawan desa bekerja dengan baik. 

j. Alat komunikasi desa bekerja dengan baik  

k. Melakukan koordinasi ketika melakukan pengungsian  

l. Sosialisasi dari petugas kegunungapian dilakukan secara rutin  

m. Tidak dapat menyelamatkan aset pribadi (termasuk ternak) 

n. Sudah mengetahui titik aman terdekat dari lokasi tempat tinggal  

o. Melakukan evakuasi secara mandiri  

p. Rata-rata melakukan 4 kali pemindahan lokasi pengungsian (termasuk Huntara) 

q. Kesadaran masyarakat cukup tinggi untuk mengungsi sehingga tidak ada korban 
jiwa  

r. Tidak dapat melakukan penyelamatan aset 

s. Evakuasi (baik yang dari rumah ketika letusan terjadi, yang dari pengungsian, dll) + 
metode evakuasi (mandiri, berombongan, dievakuasi).  

t. Penyelamatan aset  

u. banyak masyarakat yang tidak mengetahui jalur evakuasi. Semua hanya 
mengandalkan insting untuk menuju tempat yang aman  

v. Sarana yang digunakan untuk evakuasi dari masyarakat/secara swadaya. Yang 
mempunyai kendaraan sudah siap siaga, begitu ada sirine yang dibunyikan segera 
melakukan evakuasi 

w. Warga tidak sempat menyelamatkan harta benda ketika mengungsi kecuali pakaian 
yang mereka pakai dan kendaraan yang mereka gunakan 

x. Pada tanggal 25 Oktober 2010 Ibu-ibu dan anak2 sudah sebagian besar mengungsi 
tetapi bapak-bapak anak laki-laki yang besar tetap di atas dan membuat posko di 
Kepuharjo 
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Saat Bencana 

y. Masyarakat tidak dilibatkan di dalam penilaian kerusakan 

z. Warga Kaliadem ada yang mengungsi 4x 

Sumber: Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, 2011 

Dengan demikian, adanya rencana kontijensi tersebut telah 

mengakomodasi indentifikasi terhadap kelompok-kelompok rentan dan 

bagaimana memprioritaskan mereka apabila terjadi bencana. Pada saat 

kejadian bencana erupsi Merapi 2010 lalu, pada praktiknya, selain dibantu 

oleh pemerintah, masyarakat telah memprioritaskan kelompok-kelompok 

rentan tersebut untuk mengungsi. Hal ini dapat dilihat seperti pada tabel 

4.4. Pada tabel 4.4 huruf q, s, x menunjukan bahwa adanya kesadaran 

masyarakat untuk mengungsi. Khusus huruf x masyarakat 

memprioritaskan kelompok rentan untuk mengungsi. Walaupun di huruf b 

disebutkan masih ada sebagian kecil kelompok rentan yang belum 

mengungsi. 

Kebutuhan selama di pengungsian berdasarkan hasil imersi dan 

diskusi diketahui tercukupi, lihat tabel 4.4 huruf c. Akan tetapi, catatan 

yang perlu diperhatikan adalah masyarakat tidak dapat menyelamatkan 

barang-barang yang mereka miliki. Dari hasil imersi dan diskusi ditemukan 

bahwa sebagian besar barang-barang masyarakat ditinggal di rumah dan 

tertimbun material Merapi. Seperti keterangan tabel 4.4 huruf a, m, r, t dan 

w. 

4.2.1.5 Membangun kembali dengan lebih baik 

Partisipasi warga miskin dapat dilihat dari dialog yang dibangun 

untuk membahas isu relokasi. Merelokasi tempat tinggal penduduk dari 

KRB III ke KRB II. Pada awalnya masyarakat menolak untuk direlokasi 

tetapi perkembangan selanjutnya masyarakat dapat menerima relokasi 

tempat tinggal tetapi dengan syarat diizinkan untuk dapat memanfaatkan 

lahan lama di KRB III.  

Masyarakat di dalam hal ini adalah masyarakat yang telah 

kehilangan harta bendanya. Masyarakat dapat dikategorikan miskin. Harta 
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benda tersisa yang mereka miliki diantaranya adalah kendaraan yang 

mereka gunakan untuk mengungsi, pakaian yang mereka gunakan saat 

mengungsi, lahan di sekitar tempat tinggal mereka. Harta benda seperti 

rumah berserta isinya dan ternak sudah hilang atau tertimun material 

Merapi.  

Pascaerupsi Merapi 2010, pembangunan kembali dilakukan melalui 

kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR). RR dilakukan berdasarkan 

pedoman berupa dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Dokumen ini disusun mulai Januari 2011 dan disahkan pada bulan Juli 

2011 melalui Perka BNPB No 5 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Merapi 

Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013. 

Dokumen ini telah memasukan data kebutuhan masyarakat dan analisis 

terhadap ancaman terkini sehingga dapat dikatakan dokumen ini 

merupakan suatu usaha untuk membangun kembali dengan lebih baik. 

Tetapi penitikberatan partisipasi yang dilakukan baru terbatas kepada 

koordinasi kementerian/lembaga di tingkat pusat. 

Selain pendekatan struktural dari pemerintah ada pendekatan yang 

diinisiasi oleh pemerintah daerah. Pendekatan ini juga dijadikan contoh 

pendekatan kultural untuk menenangkan masyarakat yang bereaksi 

dengan isu relokasi. Hal ini menunjukan bahwa telah ada usaha bersama 

untuk meningkatkan pembangunan melalui partisipasi dan relokasi ke 

tempat yang lebih aman. Tujuan dari penyusunan rencana aksi rehabilitasi 

dan rekonstruksi dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Menurut Coppola (2007), ada beberapa kegiatan yang perlu 

dilakukan pada saat fasa pemulihan. Kegiatan tersebut diantaranya 

adalah komunikasi dengan publik, penetapan hunian sementara atau 

jangka panjang, penilaian terhadap kerusakan dan kebutuhan, 

penghancuran struktur yang rusak, pembersihan, pemindahan dan 

pembuangan puing-puing, rehabilitasi infrastruktur, pemeriksaan struktur 

rusak, memperbaiki struktur rusak, pembangunan baru, program 
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rehabilitasi sosial, menciptakan kesempatan kerja, penggantian properti 

yang rusak, rehabilitasi yang cedera, penilaian ulang risiko bahaya. 

Dengan melakukan kegiatan tersebut akan dihasilkan pembangunan yang 

lebih baik.  

Tabel 4.5 Tujuan penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan 

rekonstruksi wilayah pascabencana di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi 

DI Yogyakarta 2011-2013 

No Tujuan 

1 Membangun kesepahaman dan komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah 
provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, masyarakat, perguruan 
tinggi/akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat, dalam membangun kembali 
seluruh sendi kehidupan masyarakat yang terkena dampak bencana di Provinsi 
Jawa Tengah dan Provinsi DI Yogyakarta 

2 Menyelaraskan seluruh kegiatan perencanaan rehabilitasi pascabencana yang 
disusun oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah kementerian/lembaga, dan 
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, 
Pemerintah Kabupaten Magelang, Pemerintah Kabupaten Boyolali, Pemerintah 
Kabupaten Klaten dan Pemerintah Kabupaten Sleman 

3 Menyesuaikan perencanaan yang dilakukan Pemerintah Pusat, pemerintah 
provinsi dan pemerintah kabupaten dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 

4 Memaduserasikan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
dengan perencanaan tahunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan 
pemerintah kabupaten yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

5 Memberikan gambaran yang jelas kepada pemangku kepentingan (stakeholders) 
lainnya mengenai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, 
sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi 

6 Mengembangkan sistem dan mekanisme mobilisasi pendanaan dari sumber 
APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten dan masyarakat secara efisien, 
efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip tata 
pemerintahan yang baik (good governance) 

Sumber: BNPB & Bappenas, 2011 

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi juga tidak terlepas dari kritik 

lembaga swadaya masyarakat yang tergabung di dalam forum merapi. 

Dikatakan bahwa dokumen RR tersebut tidak mengakomodasi masukan 

yang telah dihimpun oleh LSM dari masyarakat sehingga tidak mewakili 

masyarakat seutuhnya. Pendekatan yang dilakukan didominasi oleh 

pendekatan kebijakan top down, dari atas ke bawah.  
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Rencana aksi tersebut adalah dokumen pedoman seluruh kegiatan 

pasca kondisi darurat untuk rekonstruksi dan rehabilitasi. Tetapi pada 

intinya adalah semangat yang dibangun adalah membangun kembali 

dengan lebih baik. Sebagaimana tujuan dari penyusunan rencana aksi 

tersebut, tabel 4.5. Dan tentunya, nyawa membangun lebih baik adalah 

mengurangi risiko di kemudian hari dan memberikan kemandirian kepada 

masyarakat. 

Pembangunan hunian tetap di luar lokasi KRB III merupakan langkah 

signifikan untuk mengurangi risiko bencana. Lokasi hunian tetap masih 

berada di wilayah Desa Kepuharjo. Tepatnya di bagian Selatan wilayah 

Kepuharjo, gambar 4.6 dan gambar 4.7. Di lokasi hunian tetap, 

masyarakat dilibatkan di dalam penentuan desain rumah yang sesuai 

yang ditawarkan oleh pengembang. Masyarakat juga dilibatkan di dalam 

pembiayaan seperti swadana atau material yang masih dimiliki 

masyarakat. 

Langkah-langkah pemerintah kabupaten menanggapi keberadaan 

bahaya diantaranya melalui pendekatan mengurangi aktivitas masyarakat 

di KRB III. Langkah-langkah tersebut diantaranya dengan mengeluarkan 

ketetapan di 9 padukuhan (dusun) menjadi kawasan yang bebas dari 

hunian. Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan 9 padukuhan di 

3 desa di wilayah Kecamatan Cangkringan, menjadi kawasan yang harus 

bebas dari hunian. Ke sembilan padukuhan tersebut yaitu Padukuhan 

Pelemsari dan Pangukrejo di Desa Umbulharjo. Padukuhan Kaliadem, 

Petung, Jambu, dan Kopeng di Desa Kepuharjo. Padukuhan Kalitengah 

Lor, Kalitengah Kidul, dan Srunen di Desa Glagaharjo” (Pemerintah 

Kabupaten Sleman, 2011). 
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Gambar 4.6 Hunian tetap warga Dusun Jambu 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 

 

Gambar 4.7 Lokasi hunian tetap Dusun Kaliadem dan Petung 

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2012 

4.2.1.5 Kesimpulan analisis kesiapsiagaan terhadap bencana 

Terdapat 5 tolok ukur di dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. 

Tolok ukur pertama kemampuan analisis bahaya dan tekanan masyarakat. 

Dari hasil analisis di atas peneliti menyimpulkan bahwa fakta-fakta 

tersebut menunjukan bahwa masyarakat memiliki kemampuan melakukan 

analisis bahaya dan tekanan. Hal ini didukung oleh data bahwa telah 

berlangsung sejak tahun 2008 kegiatan Wajib Latih Penanggulangan 

Bencana. Kedua, kapasitas pencegahan bahaya dan perlindungan. Dalam 

hal ini tidak ada yang dapat dilakukan untuk mencegah bahaya dan usaha 

untuk berlindung dari bahaya. Awan panas yang seringkali menjadi 

penyebab kematian tidak dapat dicegah dan dihalangi dengan 
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perlindungan karena suhunya yang tinggi. Pada poin ini, peneliti menilai 

bahwa kapasitas pencegahan bahaya dan perlindungan menjadi 

keterbatasan. 

Ketiga, peringatan dini dan rencana tanggap darurat. Hasil data yang 

dikumpulkan menunjukan telah terpasang peringatan dini (perangkat 

keras dan lunak) yang menjadi pemberi peringatan datangnya bahaya, 

baik untuk awan panas maupun lahar dingin. Pemerintah Kabupaten 

Sleman melalui Dinas BP3BA telah menyusun rencana kontijensi pada 

tahun 2009. Poin ini sangat mendukung tolok ukur peringatan dini dan 

rencana tanggap darurat memiliki penilaian yang baik.  

Keempat, menetapkan kontijensi dan perencanaan darurat. 

Berdasarkan dokumen rencana kontijensi tahun 2009 sebagian besar 

komponen yang diperlukan untuk kontijensi dan perencanaan darurat 

sudah memadai. Walaupun peneliti belum memperoleh dokumen rencana 

kontijensi pascaerupsi Merapi 2010 tetapi dapat tergambar dari rencana 

kontijensi 2009. Dengan asumsi setelah kejadian erupsi Merapi banyak 

hal yang terus diperbaiki dari rencana kontijensi pascaeruspi Merapi 

seperti mengenai skenario erupsi. Di dalam hal ini, tolok ukur menetapkan 

kontijensi dan perencanaan darurat sudah baik 

Kelima, membangun kembali dengan lebih baik. Pada poin ini, 

standar penilaian yang digunakan adalah terlaksananya kegiatan yang 

perlu ada pada saat masa pemulihan. Dan faktanya kegiatan pemulihan 

pascaerupsi Merapi 2010 lalu semua kegiatan yang perlu ada telah 

dilakukan dan minimal memiliki rencana untuk dilakukan. Keberadaan 

dokumen rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu 

penguat terlaksananya pemulihan yang mengarah kepada membangun 

kembali dengan lebih baik. Pembelajaran terhadap pengalaman bencana 

Merapi 2010 merupakan dasar dari semangat membangun kembali 

dengan lebih baik. Tolok ukur yang ada pada variabel kesiapsiagaan 

bencana dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut. 
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Tabel 4.6 Variabel kesiapsiagaan bencana 

No Tolok ukur 
penilaian 

baik kurang 

1 Kapasitas analisis bahaya dan 
tekanan 

v  

2 Kapasitas pencegahan bahaya 
dan perlindungan 

 v 

3 Peringatan dini dan rencana 
tanggap darurat 

v  

4 Membangun kembali dengan lebih 
baik 

v  

4.2.2 Analisis kapasitas adaptasi 

Kapasitas adaptasi adalah kemampuan untuk menghadapi 

ketidakpastian di masa akan datang. Salah satu bentuk ketidakpastian di 

masa akan datang adalah dampak dari perubahan iklim (Pasteur, 2011). 

Hasil identifikasi terhadap masyarakat di ketiga dusun yang dimaksud 

dengan ketidakpastian masa depan diperoleh lebih dari satu macam. 

Diantaranya adalah peningkatan harga pakan sapi perah dan besaran 

erupsi Merapi teridentifikasi oleh peneliti sebagai bentuk ketidakpastian 

masa depan. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Tren yang teridentifikasi di masyarakat 

4.2.2.1 Pemahaman terhadap tren dan dampak lokalnya 

Perubahan harga pakan sapi ternak dan sulitnya mencari makanan 

segar merupakan kenyataan yang dihadapi oleh peternak di ketiga dusun. 

Tren yang 

mempengaruhi 

kerentanan 

Harga pakan dan 

ketersediaan 

rumput hijau 

Besaran erupsi 

Merapi 
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Masyarakat merasakan langsung dampaknya walaupun sulit bagi mereka 

untuk menjelaskan secara tepat bahwa apa yang mereka alami 

merupakan bagian dari tren yang berubah. Kenaikan harga pakan ini di 

luar kemampuan peternak untuk mengintevensi.  

Begitu pula dengan besaran erupsi 2010, masyarakat merasakan 

langsung dampaknya dan baru menyadari bahwa Merapi dapat 

sedemikian hebat letusan dan dampaknya. Berdasarkan cerita turun 

temurun dari orang tua dan kakek nenek masyarakat di sana diperoleh 

informasi bahwa kejadian erupsi Merapi merupakan pengalaman baru 

bagi mereka. Apa yang terjadi di masa lalu sebelum erupsi 2010 tidak 

sebesar kejadian 2010. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan 

kepala BPPTK, Subandriyo yang menyatakan bahwa Gunung Merapi 

berdasarkan penelitian Supriyati (1999) mempunyai siklus panjang, 

menengah dan pendek. Siklus panjang 100 tahunan berdasarkan sekwen 

stratigrafi dijumpai keybed (lapisan marker) yang mengidentifikasikan 

bahwa G. Merapi pernah meletus besar dengan periode istirahat sekitar 

100 tahunan dan berulang pada periode tersebut (Subandriyo, 2012). 

Warga menyinggung mengenai sulitnya mencari rumput hijau untuk 

pakan ternak ketika musim kemarau. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Sukiran, kepala Dusun Jambu, yang menyatakan bahwa pada umumnya 

sapi yang dipelihara masyarakat untuk sapi perah adalah betina. 

Kalaupun ada yang merawat sapi jantang biasanya untuk pedaging 

(tabungan) karena ukuran lebih besar sehingga harga lebih tinggi. Sapi 

lokal makanan apa saja mau. Sapi potong banyak syarat makanan. Sapi 

perah relatif lebih banyak keperluan tambahan untuk makanannya. 

Semakin parah ketika musim panas yang sulit pakan (Sukiran, 2012). 

Menurut Sutardi (1981) kelemahan peternak di wilayah dataran tinggi 

adalah minimnya penyediaan konsentrat dan jaringan pemasaran yang 

terbatas (Pradana,2010). 

Belum ditemukan pengaruh perubahan iklim dengan sulitnya 

memperoleh rumput hijau. Namun, yang nyata ditemukan di lingkungan 

masyarakat saat ini adalah sulitnya rumput hijau akibat limpahan material 
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yang menutupi wilayah yang sangat luas. Perlu waktu bertahun-tahun 

untuk mengembalikan lingkungan di sekitar mereka menjadi hijau. Solusi 

yang dilakukan masyarakat adalah dengan membeli rumput dari orang 

lain yang memiliki rumput di lahan milik mereka. Akibatnya, harga rumput 

hijau menjadi meningkat sebagai mana hukum pasar, semakin langka 

suatu komoditas maka kecenderungannya harga semakin meningkat.  

Masyarakat di tiga dusun ini menyadari setelah bencana erupsi 

Merapi 2010 bahwa potensi bencana yang dimiliki Merapi dapat sangat 

besar dan mengarah kepada mereka. Oleh karena itu, kejadian tahun 

2010 memberikan pengalaman untuk dapat mempersiapkan diri lebih 

baik.  

Sutanto, warga Dusun Kaliadem dan penggiat Pasag Merapi 

menyatakan penduduk sudah mengetahui ada bahaya karena 

memberitahu dan menggerakan walaupun kurang paham betul mereka 

ada yang nurut dan tidak. Ada yang menyadari sendiri. Ada juga yang 

membandel. Tahun 2006 ada yang dipaksa mengungsi digotong dan 

dinaikan truk. Tahun 2010 di luar dugaan. Masyarakat ada informasi boleh 

diketahui oleh orang-orang tertentu. Tidak dibuat panik. Teman-teman 

relawan sudah pada tahu. Mereka yang sering memantau menyadari tidak 

seperti biasa. BPPTK memperingati hati-hati. Kekuatan beratus kali tahun 

2006. Tidak diinformasikan kepada masyarakat agar tidak terlalu panik. 

Tetapi yang boleh tahu hanya tertentu seperti relawan. 1 malam sebelum 

erupsi pertama di sini sudah dikasih tahu. Jam 11 malam ditelpon bahwa 

puncak kritis. Semua di alur kali harus dikosongkan. Keliling kampung 

harus dikosongkan. Sampai pagi. Di pos 2 hari 2 malam tidak bisa tidur. 

Mencari orang-orang yang di rumah. Ada satu dua orang yang memilih 

tidur di rumah (Sutanto, 2012).  

Sebelum erupsi 2010 terjadi, pemahaman masyarakat diperoleh 

selain dari pelatihan juga berasal dari cerita turun temurun orang tua. 

Sumber pemahaman yang berasal dari cerita turun temurun tidak pernah 

bercerita mengenai peristiwa letusan Merapi yang sangat besar. 

Walaupun ada yang mengatakan bahwa peristiwa Merapi kali ini 
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merupakan siklus 1000 tahunan. Tetapi secara umum warga dusun saat 

ini tidak pernah mendengar Merapi pernah meletusa seperti saat ini. 

Erupsi Merapi tahun 2010 mengakibatkan terbenamnya dusun mereka 

dengan material berupa batu dan pasir. Apabila dibandingkan dengan 

kejadian tahun 2006 yang hanya tertutup abu vulkanik saja hal tersebut 

yang dinilai masyarakat tidak berdampak besar sebelum tahun 2010. 

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya mengenai 

karakteristik erupsi Merapi yang eksplosif pada tahun 2010 menyebabkan 

sebaran dampak Merapi demikian luas yang diikuti dengan limpahan 

material yang besar. Kepala BPPTK menyatakan sejak tahun 1961, 

letusan G. Merapi bersifat efusif. Letusan tahun 2010 karakter letusan 

berubah menjadi eksplosif. Perubahan karakter letusan dan jangkauan 

awan panas yang berbeda menyebabkan kesiapsiagaan masyarakat 

masih kurang sehingga terjadi korban jiwa (Subandriyo, 2012). 

Dengan demikian, pemahaman mengenai kenaikan harga pakan 

ternak, baik konsentrat maupun rumput hijau tidak dapat dijangkau oleh 

kemampuan peternak. Belum ditemukannya penjelasan mengenai tren 

tersebut secara langsung kepada masyarakat. Berbeda dengan besaran 

erupsi Merapi 2010 lalu. Setelah kejadian tersebut, melalui lembaga 

seperti BPPTK dan penggiat Merapi menjelaskan mengenai apa yang 

telah terjadi kepada masyarakat. Tolok ukur ini walaupun antara 

pemahaman kenaikan harga pakan ternak dan besaran erupsi berbeda 

tetapi dapat disimpulkan bahwa pemahaman kesadaran dan mengenali 

tren dan dampak lokalnya sudah baik. 

4.2.2.2 Akses kepada informasi yang diperlukan 

Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan tren yang 

ada. Telah disinggung sebelumnya bahwa tren yang muncul adalah harga 

pakan ternak, kesulitan rumput hijau dan besaran erupsi Merapi. Selain 

pentingnya pemahaman masyarakat terkait tren, akses terhadap informasi 

yang diperlukan juga sangat penting. Antisipasi dapat dilakukan apabila 

masyarakat memahami dan memperoleh informasi yang tepat mengenai 
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tren tersebut. Standar penilaian untuk poin ini dilihat dari ada atau 

tidaknya akses untuk ketiga tren tersebut. 

Akses masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan terbuka 

dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan oleh Forum Merapi setelah 

adanya erupsi Merapi 2010. Walaupun masyarakat menyatakan bahwa 

walaupun saat ini kondisi mereka sedang tidak memikirkan mengenai 

bahaya tetapi pelatihan yang memberikan pemahaman kepada 

masyarakat dapat menjelaskan secara utuh apa yang terjadi pada saat 

erupsi 2010 lalu. Selain itu, BPPTK telah dan terus membangun 

komunikasi dengan warga melalui saluran-saluran informal. BPPTK yang 

dalam hal ini diwakili oleh Pengawas Gunung Merapi (PGM) misalnya 

membangun komunikasi dengan warga melalui Pasag Merapi dan 

langsung kepada warga masyarakat.  

Menilai akses masyarakat terhadap perubahan memiliki kesulitan 

tersendiri. Hal ini disebabkan karena perubahan yang dimaksud tidak 

dapat terjangkau dan berada di luar sistem lingkungan masyarakat. 

Proses dilihat dari sebelum dan sesudah terjadinya proses untuk 

beradaptasi. Masyarakat di sekitar Merapi termasuk di ketiga dusun 

memahami bahwa Merapi dapat meletus sewaktu-waktu. Sudah turun 

temurun cerita mengenai erupsi. Masyarakat menyadari bahwa sumber 

daya dan kesuburunan tanah juga merupakah berkah dari Merapi.  

Sumber daya masyarakat untuk beradaptasi melalui penyuluhan dan 

sistem yang terpasang untuk mengidentifikasi bahaya Merapi. Komunikasi 

warga untuk mengetahui informasi setelah erupsi 1994 mulai 

menggunakan radio. Bahkan BPPTK juga masuk ke dalam saluran-

saluran masyarakat lokal seperti ke frekuensi Pasag Merapi ketika erupsi 

2010. 

Sedangkan akses informasi kepada masyarakat terkait harga pakan 

ternak dan sulitnya rumput hijau sangat terbatas. Kesulitan ini dikarenakan 

masyarakat, baik dari dalam maupun luar, belum fokus kepada 

pembangunan penghidupan yang lengkap. Saat ini, fokus ditujukan 
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kepada memulai kembali penghidupan dan belum sampai kepada 

peningkatan penghidupan menjadi lebih baik. 

Dengan demikian, untuk poin ini, masyarakat telah memperoleh 

akses informasi terkait bahaya Merapi tetapi belum memperoleh dengan 

memadai informasi mengenai harga pakan ternak dan sulitnya rumput 

hijau diperoleh. Kesimpulan akses informasi kepada tren adalah baik. 

4.2.2.3 Kepercayaan diri dan fleksibel terhadap pembelajaran dan 

eksperimen 

Pada poin ini, intinya adalah bagaimana masyarakat dapat 

beradaptasi dengan tren yang ada. Masyarakat mampu merasakan 

langsung dampak dan ciri-ciri perubahan yang terjadi tetapi kesulitan 

untuk melakukan perubahan. Pengalaman erupsi Merapi 2010 merupakan 

kesempatan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat. Tidak saja 

dari internal masyarakat tetapi juga perhatian dari luar termasuk 

memperkuat organisasi penanggulangan bencana. Dengan instrumen 

yang terus membaik maka secara langsung masyarakat di ketiga dusun 

memiliki peningkatan ketangguhan. 

Rencana relokasi masyarakat ke daerah baru juga merupakan 

potensi yang dapat menjadi modal di dalam beradaptasi dengan bahaya. 

Masyarakat dusun menerima relokasi ke dua tempat yang tetap berada di 

Desa Kepuharjo. Warga Dusun Jambu bersedia tinggal di sebelah Dusun 

Batur dan Dusun Kaliadem dan Petung ke sebelah Dusun Pagerjurang. Di 

lokasi baru ini masyarakat dapat membangun kembali rumah dan harta 

benda yang sebelumnya telah hancur oleh erupsi Merapi 2010. 

Kegiatan pelatihan kepada masyarakat juga telah dimulai kembali 

melalui kegiatan Wajib Latih yang diselenggarakan oleh BNPB, BPPTK 

(ESDM), PSMB UPN, Pasag Merapi, dan Forum Merapi. Kegiatan 

pascaerupsi tersebut dapat memperbarui pemahaman masyarakat 

mengenai perubahan bahaya yang terjadi. Pada tahun sebelum erupsi 

Merapi 2010 masyarakat juga telah menerima pelatihan sejenis dan 

mengindentifikasi risiko bencana di lingkungan mereka. Tetapi karena 

perubahan bahaya yang terjadi dan magnitude erupsi yang sangat besar 
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dampak yang diterima masyarakat lebih besar dari kapasitas yang mereka 

miliki. Oleh karena itu, wajib latih pascaerupsi ini memiliki nilai strategis 

untuk meningkatkan kembali pemahaman terhadap bahaya dengan 

skenario bahaya yang lebih besar. 

Tetapi untuk menghadirkan kepercayaan diri masyarakat belum 

dapat menghasilkan hasil memuaskan. Baik terhadap besaran erupsi 

Merapi 2010 atau untuk dapat beradaptasi terhadap harga pakan dan 

sulitnya memperoleh rumput hijau. Masyarakat telah mengalami dampak 

demikian besar dengan kejadian erupsi Merapi lalu, tetapi tanggapan yang 

dilakukan masyarakat tidak elastis dalam artian tidak mudah mengikuti 

kebijakan yang diberlakukan. Penolakan relokasi tempat tinggal (pada 

awalnya), permintaan izin mengelola lahan di lokasi lama, dan penolakan 

terhadap konsekuensi penetapan Taman Nasional Gunung Merapi 

(TNGM) merupakan bentuk kekakuan masyarakat terhadap adaptasi tren. 

Reaksi masyarakat dapat dipahami sebagai sebuah kondisi 

transformasi antara kondisi lama menuju ke kondisi baru. Motif ekonomi 

begitu kental terasa di dalam hal ini. Masyarakat memiliki kepemilikan 

terhadap lahan di lokasi dusun mereka yang lama. Lahan-lahan tersebut 

telah memberikan banyak hal kepada kehidupan mereka selama 

bertahun-tahun dan turun temurun. Hal tersebut tidak dapat berubah 

dalam waktu singkat. 

Sedangkan kondisi fleksibilitas terhadap harga pakan dan sulitnya 

memperoleh rumput hijau tidak jauh berbeda dengan fleksibilitas terhadap 

besaran erupsi Merapi. Masyarakat tidak memiliki pilihan yang banyak di 

dalam menghadapi masalah ini. Pilihan untuk membeli rumput hijau dari 

orang yang masih memiliki rumput di lahan mereka akan menaikan harga 

pasaran rumput segar bagi ternak-ternak di lingkungan mereka. Dengan 

demikian, untuk poin ini, masyarakat jauh dari memadai untuk dapat 

dikatakan memiliki fleksibilitas terhadap tren. 

4.2.2.4 Kesimpulan analisis kapasitas adaptasi 

Variabel kapasitas adaptasi diwakili oleh 3 tolok ukur. Pemahaman 

terhadap tren dan dampak lokalnya merupakan tolok ukur pertama. Pada 
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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 

dan dampaknya terhadap internal mereka. 

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). 

Tolok ukur ketiga adalah kepercayaan diri dan fleksibel terhadap 

pembelajaran dan eksperimen. Kesimpulan untuk tolok ukur ini 

menunjukan bahwa kepercayaan diri masyarakat untuk menghadapi 

situasi demikian belum memadai. Khususnya masalah trauma yang 

pernah mereka alami terkait pengalaman menghadapi bencana 2010. 

Begitu pula dengan fleksibelnya mengadapi pembelajaran baru dan 

eksperimen terhadap perubahan yang baru mereka hadapi. 

Tabel 4.7 Variabel kapasitas adaptasi 

No Tolok ukur 
penilaian 

baik kurang 

1 Pemahaman terhadap tren dan 
dampak lokalnya 

V  

2 Akses kepada informasi yang 
diperlukan 

V  

3 Kepercayaan diri dan fleksibel 
terhadap pembelajaran dan 
eksperimen 

 v 
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4.2.3 Analisis lingkungan berdaya 

4.2.3.1 Desentralisasi dan pengambilan keputusan partisipatif 

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui 

dinas pekerjaan umum dan ESDM melakukan pendekatan dialog di dalam 

melakukan pengambilan kebijakan. Hal ini merepresentasikan proses 

desentralisasi dan partisipatif di dalam pengambilan keputusan. Pada 

awalnya masyarakat sebagain besar menolak relokasi. Pilihan kebijakan 

mengkerucut kepada tiga pilihan, tidak ingin direlokasi, mau direlokasi 

tetapi tidak melepas hak milik atas tanah dan mau direlokasi dan mau 

melepas hak milik atas tanah, tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Rangkuman hasil dialog terkait permukiman (7 Juli 2011) 

No Keinginan masyarakat Untuk desa/dusun 

1 Warga tidak mau relokasi ke tempat 
yang tela disediakan pemerintah/ ke 
tempat yang lebih aman 

Desa Umbulharjo: Dusun 
Pangurejo, 

Desa Kepuharjo: Dusun Petung 
(sebagian), Kopeng (sebagian) 

Desa Glagaharjo: Dusun 
Kalitengah Lor, Kalitengah Kidul, 
Srunen 

2 Warga mau relokasi ke tempat yang 
telah disediakan pemerintah/ ke 
tempat yang lebih aman, dengan 
persyaratan tertentu (terutama tidak 
mau melepas hak milik atas tanahnya) 

Desa Umbulharjo: Dsn Palemsari 

Desa Kepuharjo: Dsn Petung 
(sebagian), Kopeng (sebagian), 
Kaliadem, Jambu, Batur, 
Pagerjurang, Kepuh, Manggong 

Desa Glagaharjo: Dsn Singlar, 
Ngancar, Glagahmalang, Besalen, 
Banjarsari 

Desa Wukirsari: Gungan, Gondang, 
Ngepringan, Pandan, Cakran 

Desa Argomulyo: Dusun Bakalan 
(sebagian), Suruh, Gadingan, 
Banaran, Jetis, Jaranan, 
Panggung, Kliwang, Teplok, 
Karanglo 

3 Warga mau relokasi ke tempat yang 
telah disediakan pemerintah/ ke 
tempat yang lebih aman dan mau 
melepas hak milik atas tanahnya 

Desa Argomulyo: Dusun Bakalan 
(sebagian) 

Desa Sindumartani: Dusun 
Plumbon, Dusun Ngendi 
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Sumber: Dinas PUP-ESDM Provinsi DI Yogyakarta, 2011 

Dialog yang dilakukan pada 7 Juli 2011 tersebut diikuti oleh seluruh 

warga desa yang terdampak erupsi Merapi khususnya di dua kecamatan, 

Cangkringan dan Ngemplak. Sebanyak 830 kk dari Desa Kepuharjo 

menghadiri pertemuan tersebut. Perwakilan pemerintah yang hadir adalah 

gubernur, bupati dan wakil Bupati Sleman beserta instansi terkait di 

pemerintahan provinsi dan kabupaten, tabel 4.9.  

Tabel 4.9 Pelaksanaan dialog pemerintah provinsi dan kabupaten 

bersama warga masyarakat 

Desa Kecamatan Jumlah kk Tanggal 
pelaksanaan 

Umbulharjo Cangkringan 312 kk 5 Juli 2011 

 Argomulyo Cangkringan 297 kk 5 Juli 2011 

Sindumartani Ngemplak 36 kk 5 Juli 2011 

Kepuharjo Cangkringan 830 kk 7 Juli 2011 

Wukirsari Cangkringan 382 kk 7 Juli 2011 

Glagaharjo Cangkringan 830 kk 30 Juli 2011 

Catatan: 

• Diikuti seluruh warga desa yang terdampak erupsi Merapi 
• Dihadiri Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Sleman, dan kepala 

instansi terkait di tingkat provinsi dan Kabupaten Sleman 

Sumber: Dinas PUP-ESDM Provinsi DI Yogyakarta, 2011 

Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4.8. Warga dari Dusun Petung 

terpecah pada opsi pertama dan kedua, yaitu tidak ingin direlokasi dan 

mau direlokasi dengan persyaratan tertentu. Dusun Jambu dan Kaliadem 

pada dialog tanggal 7 Juli 2012 tersebut dengan suara bulat memilih opsi 

kedua, mau direlokasi tetapi dengan persyaratan tertentu. Dengan 

bergulirnya waktu dan diikuti proses dialog yang berlanjut masyarakat 

menerima untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman (dari KRB III ke 

KRB II) dan memperoleh hak milik dan izin pemanfaatan atas tanah di 

lokasi dusun mereka yang lama. Di dalam konteks ini, peneliti tidak 
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melihat adanya pemenang dan yang kalah di dalam pengambilan 

keputusan tersebut tetapi melihat dari sudut pandang adanya 

pengambilan keputusan yang dikehendaki oleh sebagian besar 

masyarakat. 

Di waktu yang hampir bersamaan dengan proses dialog tersebut di 

atas, pemerintah melalui BNPB dan Bappenas menyusun Rencana Aksi 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunung Merapi 

Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2013. 

Akhirnya rencana tersebut ditetapkan melalui keputusan kepala BNPB No 

5 Tahun 2011. Penetapan keputusan tersebut yang menggunakan payung 

hukum setingkat menteri menunjukan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi 

merupakan masalah nasional dan melibatkan pemangku kepentingan di 

tingkat nasional, daerah dan lokal. Termasuk, di dalam rencana tersebut 

mengakomodasi hasil keputusan dialog agar masyarakat direlokasi ke 

lokasi lebih aman dengan memperoleh izin atas hak milik dan kelola di 

lahan lama milik masyarakat. 

Pendekatan dialog dengan masyarakat miskin, pengambilan 

kebijakan populer (pro rakyat) dengan merelokasi sekaligus memberikan 

hak milik dan pemanfaatan lahan di lokasi dusun mereka yang lama dan 

dukungan rencana aksi dengan payung hukum tingkat nasional 

menguatkan bahwa pada poin ini kondisinya sudah sangat memadai. 

Sekali lagi, dengan tidak melihat kebijakan mana yang baik atau buruk, 

kondisi ini menurut Pasteur adalah kondisi masyarakat yang memiliki 

ketangguhan, khususnya pada poin desentralisasi dan pengambilan 

keputusan partisipatif. Walaupun sampai saat ini, pro kontra atas 

kebijakan ini masih terus berlangsung. 

4.2.3.2 Keterkaitan antara pemerintah lokal, daerah, dan tingkat nasional 

Proses dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat 

terkait masalah relokasi, tabel 4.8 dan tabel 4.9, dapat menjadi contoh 

efektif komunikasi antara masyarakat lokal dengan pemerintah. Pada 

gambar 4.9 dapat dilihat suasana dialog antara warga Umbulharjo dengan 
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pemerintah pada tanggal 1 November 2011. Dialog ini terkait dengan isu 

relokasi masyarakat di KRB III. 

 

Gambar 4.9 Proses dialog antara warga Umbulharjo dan pemerintah 

1 November 2011 

Sumber: Dinas PUP-ESDM Provinsi DI Yogyakarta, 2011 

Keterkaitan yang nyata antara pemerintah lokal, daerah dan nasional 

dapat dilihat pada rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah 

disusun di dalam renana aksi. Pada bagian pembagian tanggung jawab 

kebutuhan anggaran RR disebutkan kontribusi dari masing-masing tingkat 

pemerintahan tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Contoh pemenuhan kebutuhan anggaran RR dari kontribusi 

pemerintah lokal, daerah dan nasional (dalam juta rupiah) 

Sektor/ 

Subsektor 

Total 
kebutuhan 
pemulihan 
2011-2013 

Kebutuhan pendanaan 

2011 2012 2013 

APBN APBD 
Prov 

APBD 
Kab 

APBN APBD 
Prov 

APBD 
Kab 

APBN APBD 
Prov 

APBD 
Kab 

Ekonomi 222.160,25 49.942,81 9.742,40 1.206,60 149.660,61 5.557,56 2.863,87 1.922 432 833 

Sumber: BNPB & Bappenas, 2011 

Selain itu, pemangku kepentingan tidak saja datang dari dalam 

negeri tetapi juga berasal dari lembaga donor, yang kemudian difasilitasi 
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melalui Indonesia Multy Donor Fund Facility for Disaster Recovery 

(IMDFF-DR). IMDFF-DR memiliki dua pintu, pintu pertama adalah melalui 

UNDP dan pintu kedua melalui World Bank. Bantuan World Bank di dalam 

rehabilitasi dan rekonstruksi salah satunya dukungan yang diberikan 

melalui bantuan pembangunan rumah untuk hunian tetap. Program ini 

dikenal dengan nama Rekompak. World Bank bekerja sama dengan 

Kementerian Pekerjaan Umum.  

Tabel 4.11 Jalur 2 pintu IMDFF-DR 

Pintu I: UNDP Pintu 2: World Bank 
1. UNDP sebagai Administrative Agency 
2. Fokus pada: 
a. Pemulihan awal (Early Recovery) 
b. Kegiatan awal / pemulaian untuk 
rehabilitasi dan rekonstruksi seperti 
dukungan untuk melakukan 
koordinasi, kajian, dan 
perencanaannya. 
c. Kegiatan yang berkaitan dengan 
pembangunan dan pemenuhan 
kebutuhan dasar manusia. 
d. Kegiatan pemulihan kehidupan sosial 
dan komunitas. 
e. Kegiatan pemulihan sektor yang 
memiliki fungsi pelayanan sosial seperti 
pelayanan kesehatan 

1. Bank Dunia sebagai Trustee Agency 
2. Fokus pada: 
a. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi 
dan rekonstruksi infrastruktur publik 
dan sosial, seperti: jalan, jembatan, 
irigasi, pelabuhan, infrastruktur 
daerah urban, sekolah, rumah sakit, 
dan sebagainya. 
b. Pembangunan fasilitas perumahan. 
c. Pemberian technical assistance dan 
capacity building untuk bidang 
governance serta penanggulangan 
bencana (Disaster Rehabilitation and 
Reconstruction - DRR) serta bantuan 
dalam penyusunan PDNA, DaLA, dan 
Renaksi. 

Sumber: BNPB & Bappenas, 2011 

4.2.3.3 Pendekatan terintegrasi terhadap penghidupan, bencana dan 

perubahan iklim 

Warga di dusun Kaliadem, Jambu, dan Petung sebagian besar 

adalah peternak, khususnya di dusun Kaliadem dan Jambu. Sekitar 90% 

penduduk di ketiga dusun tersebut adalah peternak (gambar 4.10). Hewan 

yang diternak sebagian besar adalah sapi perah dan pedaging dan ada 

beberapa yang menernak kambing. Penghidupan yang dominan lainnya 

adalah penambang pasir. Di Desa Kepuharjo tidak ada pertanian sawah. 

Berdasarkan penggunaan tanah, di desa Kepuharjo terdiri atas bangunan 

perkarangan seluas 43,5 ha, tanah kering seluas 644.4 ha, lainnya 187,1 

ha, dan tidak memiliki tanah sawah (Kecamatan Cangkringan dalam 

Angka, 2007). 
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Setelah erupsi Merapi 2010, masyarakat tidak dapat tinggal dan 

bekerja di dusun karena dusun mereka tertutup oleh pasir dan tidak dapat 

dipergunakan lagi. Akibatnya, masyarakat kehilangan sumber pemasukan. 

Kondisi ini dialami oleh warga yang sumber penghasilannya dipengaruhi 

oleh lingkungan sekitar. Ada pun warga yang bekerja sebagai PNS dan 

pegawai swasta tidak terpengaruh signifikan, kecuali harus tinggal di 

huntara juga. 

Sejauh ini, dari data dan informasi yang peneliti kumpulkan, peneliti 

belum menemukan suatu kegiatan, baik masih pada tahap rencana atau 

sudah diimplementasikan menghubungkan antara pembangunan 

penghidupan, penanggulangan risiko bencana dan perubahan iklim. 

Namun demikian, apabila secara dilihat secara terpisah hal tersebut masih 

ditemukan. Sebagai contoh misalkan, pembangunan penghidupan 

masyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan sapi ternak dikaitkan 

dengan relokasi hunian tetap masyarakat di lokasi yang lebih aman. 

Tetapi apabila dihubungkan dengan perubahan iklim peneliti tidak dapat 

menemukan data tersebut.  

4.2.3.4 Penyelesaian masalah sistemik utama 

Masalah sistemik utama yang dimaksud di dalam konteks ini adalah 

hambatan yang ada pada pemerintahan. Setelah erupsi Merapi, masalah-

masalah yang dulu menjadi masalah utama seperti koordinasi secara 

vertikal maupun horizontal kini mulai terurai. Tidak saja hanya terurai 

tetapi juga, mulai tidak berdampak sistemik. Pada tabel 4.12 dapat dilihat 

masalah kerentanan di pemerintahan yang terkait beberapa hal. 

Tabel 4.12 Analisis pemerintahan 

 Masalah dan 
kerentanan 

Kapasitas dan kesempatan untuk 
ketangguhan 

Bahaya dan kesiapsiagaan 
bencana 

• BPBD kabupaten dan 
provinsi baru 
terbentuk 2011 

• Terbatas anggaran 
dan perangkat 

Pengalaman erupsi 2010 
 

 • Masyarakat lebih 
mengenal BPPTK 
dibandingkan 

• Keberadaan BPPTK, BPBD 
kabupaten dan Provinsi 

• Kepercayaan terhadap BPPTK 
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BPBD/P3BA 
• Peran BPBD belum 

terasa (lembaga 
sejenis P3BA) 

meningkat 
• Penggiat Merapi menjalin 

hubungan dan komunikasi yang 
baik dengan BPPTK 

 Pelatihan dan rencana 
kontijensi belum 
memasukan skenario 
terburuk 

Telah ada rencana kontijensi 
kabupaten 
 

 Penggiat Merapi sulit 
menyamakan 
pemahaman dengan 
masyarakat 

Forum Merapi telah mengadakan 
pelatihan rutin  
 

  Pembelajaran pada kejadian 
sebelum dan sesudah 2006 
(BPPTK) 

  Telah memiliki radio komunikasi 

 Masih ada pemahaman 
erupsi Merapi seperti 
sebelum erupsi 2010 

Penggiat Merapi telah menyadari 
gejala baru yang besar 
 

 Beberapa organisasi 
masyarakat bersifat 
lokal 

Organisasi masyarakat berasal 
dari masyarakat 

Penghidupan  Bantuan jatah hidup, ganti rugi 
hewan ternak, huntap, lansia 

 Kandang sapi kelompok 
ikut hancur terdampak 
erupsi 

rnah memperoleh bantuan sapi 
ternak melalui kelompok ternak 
 

 Sensitif terhadap isu 
relokasi permanen 

Relokasi hunian dan menggantung 
status guna lahan (TNGM) 

Masa depan yang tak 
menentu 

Tidak adanya subsidi 
makanan sapi ternak 

 

 Besaran erupsi 2010 
tidak terprediksi sejak 
awal 

Arah erupsi 2010 telah dapat 
diprediksi oleh BPPTK 
pascaerupsi Merapi 2006 

Sumber: Hasil analisis pribadi, 2012 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten 

Sleman baru terbentuk pada tahun 2011. Beberapa waktu setelah 

kejadian erupsi Merapi 2010. Sebelum terbentuknya BPBD Sleman, 

penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Badan Pengairan, 

Pertambangan, Penanggulangan Bencana Alam (BP3BA) melalui Perda 

No. 26/Kep.KDH/A/2003 tanggal 1 Oktober 2003 (lihat gambar 4.8). BPBD 

Provinsi Yogyakarta juga baru terbentuk pada tahun 2011 lalu. 
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Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut terlibat aktif 

di dalam penanggulangan bencana Merapi 2010. Belum adanya peraturan 

mengenai penetapan status bencana menyebabkan kebingungan 

penanggulangan bencana Merapi 2010. Penanggulangan bencana Merapi 

2010 merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau daerah. Namun 

dengan pertimbangan besaran korban meninggal, pengungsi, dan 

kerugian materiil maka peran BNPB di dalam penanggulangan bencana 

Merapi menjadi dominan. 

Instansi yang tidak dapat dipisahkan dari Merapi adalah Balai 

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK). 

BPPTK mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pengawasan 

terhadap perkembangan kondisi Merapi. Keberadaan dan tanggung jawab 

BPPTK sering terhambat dengan kepercayaan masyarakat dan cerita 

turun temurun mengenai Merapi yang lebih dipercaya masyarakat. 

Kelembagaan bencana di Indonesia diatur melalui payung hukum 

melalui UU No 24 Tahun 2007. Undang-undang tersebut menyebutkan 

kelembagaan penanggulangan bencana di tingkat pusat dilakukan oleh 

BNPB selaku koordinator di tingkat pusat dan BPBD sebagai koordinator 

di tingkat daerah (provinsi dan kabupaten). Untuk incident command 

system atau sistem komando tanggap darurat diatur dalam peraturan 

kepala BNPB No 10 Tahun 2008.  

BPBD Kabupaten Sleman mulai terbentuk pada tahun 2011. Setelah 

kejadian erupsi Merapi 2010 BPBD Kabupaten Sleman terbentuk. Begitu 

pula dengan BPBD Provinsi DIY. Sehingga penanggulangan bencana 

erupsi Merapi pada tahun 2010 didominasi oleh peran BNPB sebagai 

leading sector di tingkat pusat sampai daerah. Ada beberapa kelemahan 

pada kejadian erupsi ini dilihat dari aspek kelembagaan. Belum adanya 

peraturan yang menjelaskan mengenai penetapan status bencana, 

perarutaran kepala BNPB mengenai ICS yang belum efektif, dan belum 

terbentuknya BPBD merupakan kelemahan-kelemahan yang terjadi. 

Sebelum dibentuknya BNPB penanggulangan bencana di tingkat 

pusat maupun di daerah ditanggulangi melalui ad hoc yang disebut 
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bakornas atau badan koordinasi nasional PB. Pada awalnya Bakornas PB 

disatukan dengan Pengungsi termasuk pengungsi akibat kerusuhan dan 

perang. Di tingkat daerah, pemerintah daerah Sleman menanggapi 

ancaman yang ada di daerahnya melalui Perda Kabupaten Sleman No 

26/Kep.KDH/A/2003. 

Dengan demikian telah ada upaya untuk memperbaiki masalah 

sistemik utama. Walaupun belum berada pada kondisi ideal tetapi langkah 

ini menuju ke arah perbaikan dan perlu mendapat apresiasi. Maka dari itu, 

poin ini dinilai sudah memadai. 

4.2.3.5 Kesimpulan analisis lingkungan berdaya 

Variabel lingkungan berdaya dipengaruhi oleh 4 tolok ukur. Dari 

empat tolok ukur yang ada, disimpulkan 3 diantaranya masuk kategori 

baik. Salah satu tolok ukur yang tidak memperoleh kategori baik adalah 

pendekatan terintegrasi terhadap penghidupan, bencana dan perubahan 

iklim.  

Desentralisasi dan pengambilan keputusan partisipatif berkembang 

pascaerupsi Merapi 2010. Keterkaitan antara pemerintah lokal, daerah 

dan nasional juga sudah tampak dari pembagian tanggung jawab di fasa 

rehabilitasi dan rekonstruksi ini. Dan untuk menyelesaikan masalah 

sistemik utama sudah terlihat perkembangan ke arah yang lebih baik. 

Tabel 4.13 Variabel lingkungan berdaya 

No Tolok ukur penilaian 
penilaian 

baik kurang 

1 Desentralisasi dan pengambilan 
keputusan partisipatif 

v  

2 Keterkaitan antara lokal, daerah, 
dan tingkat nasional 

v  

3 Pendekatan terintegrasi terhadap 
penghidupan, bencana dan 
perubahan iklim 

 v 

4 Penyelesaian masalah sistemik v  
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utama 

4.2.4 Analisis keanekaragaman penghidupan 

4.2.4.1 Memperkuat organisasi dan suara masyarakat 

Cara untuk mengetahui upaya untuk memperkuat organisasi dan 

mengakomodasi suara masyarakat dari kegiatan yang melibatkan 

masyarakat. Ditemukan ada upaya-upaya untuk mengakomodasi suara 

masyarakat. Bahkan tidak hanya masyarakat secara menyeluruh tetapi 

membedakan pula antara suara pria dan wanita. Contoh baik yang dapat 

ditemukan adalah diskusi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Di 

Yogyakarta di dalam membahas masalah relokasi. Gambar 4.10 

merupakan contoh partisipasi perempuan di dalam perencanaan 

permukiman baru. 

 

Gambar 4.10 Perencanaan permukiman baru warga Pelemsari di 

Karangkendal, Desa Umbulharjo 

Sumber: Dinas PUP-ESDM Provinsi DI Yogyakarta, 2011 

Organisasi masyarakat terdapat di tengah masyarakat di antaranya 

Pasag Merapi, Tagana, SKSB, Lintas Merapi, koperasi peternak seperti 

Sarono Makmur, paguyuban ojek mobil dan lain sebagainya. Organisasi 
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tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing. Organisasi dan 

perkumpulan masyarakat ini memiliki pengaruh dan kemampuan untuk 

memobilisasi massa. Misalnya Pasag Merapi, organisasi ini berangkat dari 

masyarakat, yang dimotori oleh pemuda dan sudah beberapa generasi. 

Keberadaan Pasag menjadi suatu hal yang berbeda karena telah dikenal 

oleh masyarakat. Hingga saat ini, Pasag Merapi sering dilibatkan di dalam 

membantu menyebarluaskan informasi tentang pantauan Merapi. Selain 

itu, Pasag Merapi juga dilibatkan di dalam pelatihan Wajib Latih yang 

melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pada awalnya Pasag Merapi 

meliputi 8 dusun, 8 desa di dua kabupaten. Hingga tahun 2009 Pasag 

memiliki jejaring mencapai 59 desa di 4 kabupaten di sekitar Merapi 

(Widodo, 2009). Gambar 4.11 merupakan contoh kemampuan Pasag 

Merapi dalam merencanakan kegiatan dan memobilisasi masyarakat 

untuk dapat mengikuti pelatihan. 

 

Gambar 4.11 Pembuatan peta risiko partisipatif di dusun 

Sumber: Widodo, P. 2009. Membangun Kesiapsiagaan untuk Pengurangan Risiko 

Bencana (PRB) Letusan Gunungapi. 

Pada tolok ukur ini, di tengah masyarakat telah ada organisasi-

organisasi baik yang bergerak di bidang pengurangan risiko bencana 

maupun organisasi berdasarkan kepentingan ekonomi. Organisasi-

organisasi tersebut tidak saja ada tetapi juga mampu membuat 

perencanaan bersama masyarakat dan memobilisasi masyarakat. 
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masyarakat yang tinggal di tiga dusun itu rusak atau hilang akibat 

tertimbun material vulkanik. Aset tersebut diantaranya adalah tempat 

tinggal, kendaraan, surat berharga, hewan ternak, perhiasan, alat-alat 

elektronik, alat rumah tangga, dan lain sebagainya. Praktis warga hanya 

dapat menyelamatkan pakaian dan kendaraan yang mereka pakai untuk 

menyelamatkan diri. 

Pendidikan anak-anak di tiga dusun juga terganggu semenjak 

kejadian erupsi Merapi. Anak-anak usia sekolah sempat berhenti sekolah 

selama sekitar 2 bulan sebelum akhirnya didirikan sekolah-sekolah 

darurat. Sekolah darurat ada yang mulai beroperasi setelah berada di 

pengungsian yang aman. Walaupun pendidikan darurat untuk anak-anak 

sekolah diselenggarakan tetapi berlangsung di dalam kondisi terbatas. 

Buku sekolah, seragam sekolah anak-anak penyintas dari ketiga dusun 

sudah musnah oleh timbunan material vulkanik yang memendam rumah 

mereka. Ditambah lagi, anak-anak penyintas mengalami trauma akibat 

kejadian yang mencekam. Ditemukan pula anak-anak penyintas yang 

akan masuk SMK harus dipungut biaya cukup tinggi, sebesar 1,3 juta 

Rupiah. Bagi masyarakat ketiga dusun saat kondisi normal, jumlah 

tersebut dirasa sudah memberatkan, apalagi bagi penyintas bencana. 

Berdasarkan temuan dari wawancara dengan penduduk di tiga dusun ada 

beberapa hal yang terkait dengan aset. Diantaranya beberapa hal tersebut 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Hasil wawancara terkait aset dan pelayanan terdampak 

Pra bencana 

a. Ketergantungan masyarakat pada satu aset penghidupan sangat rentan 
b. Aset yang dimiliki; Lahan pertanian dan Ternak (Sapi 3-8 ekor per KK) 
c. Budaya bukan menabung di bank tapi membeli sapi untuk pemenuhan 
d. kebutuhan sehari-hari 

Saat bencana 

a. Terlambat menyelamatkan harta benda dan surat-surat berharga 
b. Tidak dapat menyelamatkan aset pribadi (termasuk ternak) 
c. Tidak dapat melakukan penyelamatan aset 
d. Penyelamatan Aset 
e. Warga tidak sempat menyelamatkan harta benda ketika mengungsi kecuali 
f. pakaian yang mereka pakai dan kendaraan yang mereka gunakan 
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Pascabencana 

a. Adanya ganti rugi atas ternak yang hilang/menjadi korban dalam erupsi 
b. Merapi 
c. Tauma akibat kehilangan aset 
d. Ada kesenjangan antara masyarakat di huntara dengan tidak di huntara yang 
e. juga jadi korban (kehilangan aset) 
f. Ketidakadilan pemerintah dalam mengganti aset milik warga, contoh; sapi 
g. diganti tapi surat2 berharga tidak difasilitasi untuk membuat yang baru 
h. Ada sekolah darurat, bantuan kesehatan yang mencukupi dan mudah di 
i. akses 
j. Ada pendataan aset-aset yang hilang dari perangkat desa 
k. Pemulihan aset ekonomi warga yang belum pulih 
l. Semua aset hilang dan tidak diganti kerugiaannya tapi hanya pergantian 
m. ternak sapi 
n. Masalah kepemilikan tanah karena semua surat-surat berharga hilang 
o. Anak-anak dipengungsian sekolah di sekolah yang ada di dekat pegungsian 
p. untuk sementara 
q. Adanya pungutan uang gedung sekitar 1 jutaan untuk masuk STM 

Sumber: Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, 2011 

Pengalaman erupsi Merapi 2010 yang di luar perkiraan dan telah 

menghancurkan seluruh harta benda penduduk dan sumber penghasilan 

merupakan cobaan berat masyarakat. Usulan untuk membuat aset-aset 

produksi yang dimiliki masyarakat semakin kuat mengemuka. Ide ini 

merupakan bagian dari usaha untuk pengurangan risiko bencana melalui 

membangun ketangguhan penghidupan masyarakat. 

Pasteur (2011) mendefinisikan aset-aset produktif berupa sumber 

daya alam. Jika penambangan pasir disebut sebagai akses terhadap 

sumber daya alam maka dapat dikatakan bahwa akses kepada sumber 

daya alam tersebut terbuka lebar.  Limpahan material yang begitu besar 

ketika erupsi Merapi 2010 lalu membawa kekayaan sumber daya alam 

yang luar biasa, khususnya sumber daya pasir. Namun sayangnya, di lain 

pihak limpahan tersebut menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi 

penduduk. Dampak lainnya, kekayaan pasir yang melimpah menyebabkan 

harga pasir menjadi turun dan bagi masyarakat ketiga dusun yang 

wilayahnya lebih tinggi terpaksa menjual pasir dengan harga yang lebih 

rendah untuk dapat bersaing dengan wilayah yang mudah diakses. 

Masyarakat dapat menjual dengan harga yang lebih tinggi untuk sumber 

daya alam berupa batu-batu. Untuk setiap truk batu yang berhasil 

dikumpulkan dapat dinilai sebesar Rp 150.000 per truk (Misran, 2012). 



85 
 

Universitas Pertahanan Indonesia 

Dengan demikian, aset-aset produktif berupa sumber daya alam dan 

non alam ada yang rusak dan hilang akibat erupsi tetapi di lain pihak ada 

sumber daya alam yang aksesnya terbuka lebar. Manajemen aset sumber 

daya alam berupa pasir dan batu tersebut masih dikelola secara 

sederhana dan terpisah per individu atau keluarga. Oleh karena itu, 

kondisi ini dapat dinilai sebagai kondisi yang masuk kategori baik 

walaupun ada catatan pengelolaan manajemen sumber daya alam 

tersebut masih sederhana. 

4.2.4.3 Mempromosikan akses kepada teknologi 

Pemanfaatan teknologi oleh masyarakat sudah dilakukan melalui 

penyuntikan sapi untuk melahirkan. Masyarakat sudah familiar dengan 

kawin suntik yang dibantu oleh dinas peternakan Kabupaten Sleman. 

Masyarakat dengan mudah dapat mengakses untuk mendapat bantuan 

penyuntikan hewan ternak yang siap dikembangbiakan. Sukiran, kepala 

Dusun Jambu menyatakan bahwa warga dari awal sudah menggeluti 

masalah ternak. Keuntungan sapi perah memiliki penghasilan. 

Perkembangannya lebih cepat. Beranak menghasilkan susu empat bulan 

dipisah. Dikawin suntik. Jika sudah siap menikah sapi tinggal menelpon 

dinas. Kemungkinan lahir 90% dari kawin suntik. Petugas membawa 

tabung suntiknya. Ada bank sperma di dinas. Sapi simental, limousin, dll. 

Biasanya sapi campuran untuk pedaging. Khusus sapi perah bibitnya dari 

luar seperti australia. Penambahan sapi kepemilikan warga berasal dari 

peranakan mengundang petugas IB. Usia sapi Australia rata-rata 10 kali 

beranak. Kalau kondisi fit seekor sapi setelah 3-4 bulan pascamelahirkan 

dapat disuntik kawin lagi. Di dalam kandungan 9 bulan. Sapi yang bagus 

juga ada setahun 2x melahirkan. Sapi yang tengah hamil harga lebih 

hamil. Sapi yang hamil beberapa bulan juga bisa punya anak. Dulu ketika 

mengelola sapi potong peternak harus mencari pejantang. Secara umum 

sapi yang dipelihara untuk perah adalah betina. Kalaupun ada yang 

merawat sapi jantang biasanya untuk pedaging (tabungan) karena ukuran 

lebih besar sehingga harga lebih tinggi. Sapi lokal dan perah makanan 

apa saja mau. Sapi potong banyak syarat makanan. Sapi perah relatif 
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lebih bandel untuk makanannya. Semakin parah ketika musim panas yang 

sulit pakan (Sukiran, 2012) 

Wawancara dengan kepala Dusun Jambu di atas mencerminkan 

beberapa hal. Pertama, masyarakat telah mengenal teknologi kawin suntik 

untuk berternak. Kedua, untuk melakukan kawin suntik tidak sulit. Ketiga, 

kepercayaan masyarakat kepada kawin suntik sudah pada tahap 

pemahaman manfaat dan tingkat keberhasilan kawin suntik. 

Pemahaman masyarakat terhadap kawin suntik tidak terlepas dari 

upaya sosialisasi yang dilakukan salah satunya oleh Balai Pengkajian 

Teknologi Pertanian Yogyakarta. Lembaga ini melakukan berbagai upaya 

yang diantaranya menyusun petunjuk teknis pemulihan usahatani sapi 

perah pascaerupsi Merapi.  

Dengan demikian, masyarakat telah memanfaatkan hasil promosi 

teknologi untuk kepentingan kehidupan sehari-hari mereka. Seperti contoh 

pemanfaatan teknologi kawin suntik untuk mengembangbiakan sapi. 

Teknologi kawin suntik membantu masyarakat memperbanyak hewan 

ternak mereka. Dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat jauh lebih 

besar ketika memanfaatkan teknologi kawin suntik ini. 

4.2.4.4 Meningkatkan akses kepada pasar dan pekerjaan 

Masyarakat di ketiga dusun adalah masyarakat yang memiliki 

pekerjaan beragam. Lingkungan pedesaan memungkinkan masyarakat 

untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Selain itu, sebagian 

besar dari mereka adalah pemilik modal. Walaupun penghasilan relatif 

lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat kota tetapi mereka 

merasakan hidup yang serba cukup. 

Namun, kondisi tersebut hilang setelah erupsi Merapi 2010. 

Masyarakat yang bermata pencarian sebagai peternak merasakan 

dampak yang paling besar. Peternak kehilangan sapi-sapi sebagai modal 

usaha.  
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Gambar 4.13 Aktivitas masyarakat pascaerupsi Merapi 2010 

Sumber: Dokumen pribadi, 2012 

 Gambar 4.13 merupakan contoh aktivitas masyarakat dalam 

menghidupkan kembali perekonomian keluarga pascaerupsi Merapi 2010. 

Gambar 4.13 (kiri) adalah aktivitas warga Dusun Jambu yang sedang 

membudidayakan ikan lele. Gambar 4.13 (kanan) adalah aktivitas warga 

dusun Kaliadem yang memecahkan dan mengumpulkan batu untuk dijual. 

Berdasarkan keterangan dari warga, membudidayakan ikan lele tidak 

mudah. Ikan lele membutuhkan pakan khusus yang harganya tidak 

murah. Selain itu, warga juga kesulitan mencari pembeli. Kalaupun ada 

harga lele menjadi turun karena melimpahnya supply. 
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Sumber: Pemerintah Kabupaten Sleman. 2011. Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 
Dipetik Mei 3, 2012, dari www.slemankab.go.id: 
http://www.slemankab.go.id/3271/pertanian-perikanan-dan-kehutanan.slm 

Berbeda dengan desa lain, seperti Desa Umbulharjo, yang 

memanfaatkan limpahan material dan kondisi lingkungan akibat erupsi 

Merapi sebagai sumber kehidupan. Desa Umbulharjo memanfaatkan 

kondisi lingkungan pascaerupsi untuk dijadikan wisata lava Merapi. Desa 

Wukirsari dan Glagaharjo yang memanfaatkan potensi pasir untuk 

ditambang. Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung minim dengan potensi 

seperti di kedua desa tersebut. Akses menuju ke Merapi melalui desa 

Kepuharjo kurang menarik dibandingkan dengan melalui desa 

Umbulharjo. Di sekitar lingkungan dusun yang telah tertimbun pasir hanya 

ada beberapa lapak penjual yang berjualan. Kalaupun masyarakat 

menjual limpahan material Merapi, yang dijual adalah batu-batu dari 

limpahan Merapi. Batu-batu tersebut dijual dengan harga lebih murah dari 

wilayah lain karena lokasi ketiga dusun yang sulit dijangkau oleh pembeli. 

Harga satu truk batu sekitar Rp 125.000. Ada pula penduduk yang 

membeli mobil untuk disewakan kepada para turis, seperti yang dilakukan 

oleh Misran, seorang warga Dusun Kaliadem. 

Sejauh ini hasil temuan dari wawancara dan observasi, masyarakat 

bergantung kepada mata pencaharian sebagai peternak sapi. Terdapat 

dua jenis peternakan sapi, sapi perah dan pedaging. Hasil perah sapi 

berupa susu segar yang dijual kepada koperasi. Tiap-tiap koperasi yang 

telah membeli dari peternak menjual kembali kepada Sari Husada, 

perusahaan produsen susu. 

Hampir seluruh peternak sapi perah menjual kepada koperasi-

koperasi di kelompok ternak, seperti misal kelompok ternak Sarono 

Makmur dan menjualnya kembali kepada produsen susu Sari Husada 

(Misran, 2012). Hasil wawancara dengan masyarakat yang sebagian 

besar adalah peternak sapi perah keberadaan perusahaan mengumpul 

susu perahan ternak membawa dampak positif. Terkadang beberapa kali 

perusahaan Sari Husada memberikan pinjaman lunak berupa pengadaan 
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sapi perah yang disalurkan melalui koperasi-koperasi yang tersebar di 

beberapa dusun. 

Kabupaten Sleman menyumbang 90% sapi perah dari seluruh 

Provinsi DI Yogyakarta (BPS Provinsi DI Yogyakarta, 2011). Gambar 4.13 

terlihat bahwa sapi perah di Kabupaten Sleman pada tahun 2008 

mencapai 5465 ekor. Pada tahun 2010, menurun drastis menjadi tahun 

2010. Penurunan tersebut merupakan dampak dari erupsi Merapi 2010. 

 

Gambar 4.15 Tren jumlah sapi dan sapi perah di Kabupaten Sleman 

antara tahun 2007-2011 (ekor) 

Sumber: BPS Provinsi DI Yogyakarta, 2011 
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yang dapat dilakukan (Pairin, 2012). Pernyataan senada juga disampaikan 

oleh Misran (2012) yang menyatakan bahwa masyarakat sebelum 

bencana erupsi Merapi dapat melakukan banyak kegiatan. Apabila ada 

kemauan dan fisik kuat, dengan menambang pasir dapat memperoleh 

penghasilan mencapai Rp 300.000 per hari.  

Tabel 4.15 Analisis penghidupan 

 Kerentanan penghidupan 
dan erosif strategi 

Kapasitas dan kesempatan 
untuk ketangguhan 

Organisasi masyarakat Beberapa masyarakat 
masih bersifat lokal dan 
belum terhubung dengan 
organisasi lain secara 
horizontal maupun vertikal 
untuk melakukan 
penguatan ketangguhan 
masyarakat 

Tumbuhnya masyarakat 
lokal menunjukan 
kepedulian dan usaha untuk 
meningkatkan ketangguhan 
masyarakat sangat tinggi. 

Akses kepada sumber daya 
produktif 

Masyarakat yang 
sebagian besar peternak 
kehilangan mata 
pencaharian. Kalaupun 
sudah mendapat ganti 
rugi tetapi masih belum 
dapat dibelikan hewan 
ternak karena 
keterbatasan lokasi dan 
pakan. 

Masyarakat telah mendapat 
ganti rugi hewan ternak sapi 

 Ganti rugi ternak yang 
diberikan berupa uang 
tunai berpotensi 
digunakan oleh warga 
untuk membiayai 
kehidupan sehari-hari 
karena tidak memiliki 
penghasilan yang dapat 
membiayai kehidupan 
yang memadai. 

Telah ada bantuan usaha 
kecil berupa bantuan modal 
usaha kecil.  

 Bantuan usaha kecil 
belum memadai untuk 
sebagai sumber 
penghasilan baru yang 
memadai. Selain tidak 
memadainya kemampuan 
masyarakat untuk 
melalukan usaha baru 
tersebut. Usaha yang 
dilakukan berupa ternak 
kambing/domba, lele, 
ayam, dll 

Melimpahnya sumber daya 
pasir  

 Materia merapi berupa 
pasir yang menutupi 
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dusun warga di atas 
belum dapat diusahakan 
karena sulitnya akses 
menuju lokasi. 

Kemampuan dan teknologi Pengetahuan masyarakat 
untuk mengakses 
teknologi masih terbatas 
kepada penggunaan 
teknologi yang bersifat 
operasional di dalam 
pengelolaan ternak dan 
terbatas kepada penggiat 
bencana di tingkat lokal 

 

Akses kepada pasar dan 
pekerjaan 

Lokasi tempat tinggal 
yang baru membutuhkan 
alat transportasi untuk 
mempercepat mobilisasi 

Munculnya wacana 
diversifikasi mata 
pencaharian 

 Akses masyarakat 
terhadap penghidupan 
terbatas ditunjukan 
dengan masih rendahnya 
masyarakat yang kembali 
beraktivitas secara normal 
setelah 14 bulan kejadian 
erupsi 

Masyarakat yang memiliki 
pekerjaan di luar peternakan 
dapat memberikan 
dorongan bergeraknya 
ekonomi. Selain itu, aktivitas 
memanfaatkan wisata 
pascaerupsi dan 
penambangan batu dapat 
menjadi alternatif usaha 

 Saat ini warga kesulitan 
memperoleh sumber 
penghidupan baru. 
Sebagian besar warga 
yang peternak belum 
membeli ternak baru dari 
hasil ganti rugi. 
Masyarakat peternak 
menyebutkan kendala 
yang muncul diantaranya 
karena belum pastinya 
tempat tinggal, 
transportasi ternak, dan 
sulitnya pakan  

 

Kondisi kehidupan aman Masyarakat kesulitan 
memperoleh sumber 
penghidupan di huntara 

Masyarakat dapat 
menempati lokasi lama 
untuk bekerja tetapi 
menempati lokasi yang lebih 
aman untuk tempat tinggal 

  Masyarakat merasa sudah 
aman di lokasi huntara 

Kerentanan pada penghidupan masyarakat menjadi perhatian utama 

di masyarakat. Tingkat kematian yang rendah di tiga dusun ini dan 

dampak kesehatan menunjukan bahwa masyarakat mengalami 

kerentanan pada penghidupan. Tabel 4.15 menunjukan bahwa sumber 
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penghidupan yang hilang belum dapat digantikan dalam waktu singkat. 

Lambatnya pemulihan perekonomian penduduk disebabkan oleh 

masyarakat yang belum memiliki kepastian tempat tinggal yang saat ini 

masih tinggal di huntara. Menurut masyarakat, dengan tinggal di huntara 

menyulitkan untuk memulai usaha, khususnya di bidang peternakan. Perlu 

waktu sekitar beberapa tahun ke depan untuk menormalisasi penghidupan 

masyarakat. Pengalaman pembangunan pascaerupsi yang membutuhkan 

waktu. Timbunan pasir menjadi berkah sekaligus musibah.  

Berkah karena memiliki potensi ekonomi yang besar dan dapat 

dimanfaatkan untuk memperoleh modal membangun kembali harta benda. 

Sekaligus timbunan pasir sebagai musibah. Timbunan pasir tidak dapat 

langsung ditanami oleh tumbuhan palawija dan menghambat 

pertumbuhan rumput-rumput liar hijau sebagai makanan pokok ternak. 

Selain itu, truk-truk pengangkut batu dari bawah yang hilir mudik dari dan 

ke Dusun yang tertimbun menyebabkan percepatan kerusakan jalan. 

4.2.4.5 Memperkaya kondisi keamanan kehidupan   

Pascaerupsi Merapi 2010, telah dibangun dialog untuk membahas 

isu relokasi warga di KRB III ke luar dari KRB III. Pada awalnya, 

masyarakat menentang dan terbagi menjadi beberapa kelompok. Lihat 

Tabel 4.8. Namun upaya untuk memastikan keamanan lokasi mendorong 

dilakukannya upaya terus menerus agar masyarakat bersedia untuk 

merelokasi hunian tetapi di lokasi lebih aman. Setelah disepakatinya 

rencana untuk merelokasi masyarakat di ketiga dusun tersebut 

selanjutnya adalah pembangunan hunian tetap di lokasi baru, Dusun 

Pagerjurang dan Dusun Batur. Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukan 

terhadap sektor dan subsektor strategis seperti permukiman, infrastruktur 

dan ekonomi. Tabel 4.16 menunjukan pemulihan sektor infrastruktur 

beserta dengan subsektornya. Dapat dilihat pemulihan infrastruktur di 

dalam rencana aksi RR pascaerupsi Merapi meliputi 6 subsektor, yaitu 

jalan dan jembatan, air dan sanitasi, infrastruktur sumber daya air, energi, 

telekomunikasi dan infrastruktur perdesaan.  
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Tabel 4.16 Kebutuhan pemulihan Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa 

Tengah sektor infrastruktur 

Infrastruktur 

Jalan dan jembatan 
Air dan sanitasi 
Infrastruktur sumber daya air 
Energi 
Telekomunikasi 
Infrastruktur perdesaan 

Sumber: BNPB & Bappenas. 2011 

Dengan demikian maka telah ada usaha untuk mengembalikan 

sektor-sektor strategis masyarakat yang diantaranya adalah sektor 

infrastruktur. Usaha-usaha ini dapat meningkatkan kondisi keamanan 

kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang aman akan 

berdampak terhadap pengurangan risiko bencana.  

4.2.4.6 Kesimpulan analisis keberagaman dan keamanan penghidupan 

Variabel keberagaman dan keamanan penghidupan memiliki 5 tolok 

ukur. Dari 5 tolok ukur yang digunakan, seluruhnya dikategorikan masuk 

ke dalam kategori baik. Untuk tolok ukur memperkuat organisasi dan 

suara masyarakat, terdapat contoh organisasi yang ada di tengah 

masyarakat sekaligus organisasi yang dapat memobilisasi masyarakat. 

Tolok ukur dukungan akses terhadap dan pengelolaan yang berkelanjutan 

aset-aset produksi terdapat akses terhadap sumber daya alam berupa 

pasir yang terbuka lebar. Tolok ukur terhadap akses teknologi terdapat 

penerapan teknologi kawin suntik yang sudah dikenal masyarakat 

peternak. 

Tolok ukur akses kepada pasar dan pekerjaan dilihat dari upaya-

upaya untuk menciptakan pekerjaan dan membuka peluang masyarakat 

dapat memperoleh penghasilan. Upaya ke arah sana sudah terlihat 

walaupun tingkat keberhasilannya tidak terlalu baik. Tetapi cukup untuk 

dikatakan upaya tersebut masuk kategori baik. Upaya untuk memperkaya 

keamanan kehidupan masyarakat telah dilakukan melalui pemulihan 
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sektor infrastruktur. Upaya ini telah memenuhi standar untuk dikategorikan 

baik di dalam memperkaya kondisi keamanan kehidupan. 

Tabel 4.17 Variabel keberagaman dan keamanan penghidupan 

No Tolong ukur penilaian 
Penilaian 

baik kurang 

1 Memperkuat organisasi dan suara 
masyarakat 

v  

2 Mendukung akses kepada dan 
manajemen berkesinambungan aset 
yang produktif 

v  

3 Mempromosikan akses teknologi v  

4 Meningkatkan akses kepada pasar 
dan pekerjaan 

v  

5 Memperkaya kondisi keamanan 
kehidupan 

v  

4.3.1 Ketangguhan masyarakat Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung di 

dalam kerangka pertahanan negara 

4.3.1.1 Kesiapsiagaan bencana 

Analisis ciri pertahanan semesta pada kesiapsiagaan bencana 

meliputi 4 tolok ukur, yaitu kapasitas masyarakat untuk menganalisis 

bahaya dan tekanan, peringatan dini dan rencana tanggap darurat, 

menetapkan kontijensi dan perencanaan darurat, dan  membangun 

kembali dengan lebih baik.  

Tolok ukur pertama adalah kapasitas untuk analisis bahaya dan 

tekanan. Ditemukan bahwa adanya pelatihan yang didukung oleh 

berbagai pemangku kepentingan, diantaranya adalah pemerintah, LSM 

dan penggiat bencana di tingkat lokal. Tujuan pelatihan tersebut adalah 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya sekaligus 

mengetahui penyebab munculnya bahaya. Dan inti pelatihan ini adalah 

partisipasi aktif masyarakat.  

Apabila dilihat dari proses pendekatan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kapasitas untuk menganalisis bahaya dan tekanan 
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masyarakat maka 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 masyarakat. Proses ini 

mencerminkan ciri pertahanan semesta, kerakyatan, yaitu oleh dan untuk 

kepentingan rakyat. 

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. 

Tolok ukur ketiga adalah menetapkan 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 sementara 

untuk skenario apabila terjadi bencana. Pengalaman erupsi Merapi 2010 

lalu menunjukan bahwa kebutuhan obat-obatan dan kebutuhan sehari-hari 

pengungsi tidak kekurangan bahkan cenderung berlebih untuk suatu 

komoditi. Dengan demikian, hal ini menunjukan bahwa tolok ukur ketiga ini 



96 
 

Universitas Pertahanan Indonesia 

memiliki ciri kesemestaan dan kewilayahan. Kesemestaan adalah untuk 

bantuan yang datang dari luar merupakan suatu sumber daya yang 

dimanfaatkan. Kewilayahan diwakili oleh penggunaan lahan-lahan 

alternatif untuk pengungsi sementara waktu. 
Tolok ukur keempat adalah membangun kembali dengan lebih baik. 

Adanya upaya menguatkan warga miskin melalui partisipasi mereka 

dalam proses pengambilan keputusan sejak awal melalui dialog-dialog 

antara pemerintah dengan masyarakat. Adanya 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 tersebut adalah salah satu langkah untuk memulihkan 

kehidupan masyarakat yang mandiri. Pemulihan kehidupan masyarakat 

tersebut dapat dikategorikan sebagai ciri dari kesemestaan. Secara 

umum, variabel kesiapsiagaan diidentifikasi seperti pada Tabel 4.18 

berikut. 

Tabel 4.18 Identifikasi ciri pertahanan semesta variabel kesiapsiagaan 
bencana 

Variabel Tolok ukur 

Identifikasi ciri pertahanan semesta 
Ciri 

pertahanan 
yang terwakili 

Keterangan 

Kesiapsiagaan 
bencana 

Kapasitas 
untuk analisis 
bahaya dan 
tekanan 

kerakyatan Masyarakat menjadi 
subyek di dalam 
menghadapi bahaya 

 Peringatan 
dini dan 
rencana 
tanggap 
darurat 

Kesemestaan Pemanfaatan 
sumber daya 

 Menetapkan 
kontijensi dan 
perencanaan 
darurat 

Kesemestaan, 
kewilayahan 

Bantuan dari luar 
merupakan sumber 
daya, lokasi 
pengungsian 
merupakan ciri 
kewilayahan 

 Membangun 
kembali 

Kerakyatan, 
kewilayahan 

Kerjasama dan 
koordinasi 
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dengan lebih 
baik 

antarpemangku 
kepentingan, 
partisipasi aktif 
masyarakat 

 

4.3.1.2 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 

dan dampaknya terhadap internal mereka. Hal ini menunjukan terdapat ciri 

pertahanan semesta 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 4.19. 

Tabel 4.19 Identifikasi ciri pertahanan semesta variabel kapasitas adaptasi 

Variabel Tolok ukur 

Identifikasi ciri pertahanan 
semesta 

Ciri pertahanan 
yang terwakili Keterangan 

Kapasitas 
adaptasi 

Pemahaman 
terhadap tren 
dan dampak 
lokalnya 

Kerakyatan Masyarakat 
menjadi subyek 

 Akses kepada Kesemestaan Informasi 
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informasi yang 
diperlukan 

dan Kerakyatan sebagai 
sebuah sumber 
daya dan 
masyarakat 
sebagai subyek 
informasi 

4.3.1.3 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. 
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Tabel 4.20 Identifikasi ciri pertahanan semesta variabel lingkungan 
berdaya 

Variabel Tolok ukur 
Identifikasi ciri pertahanan semesta 
Ciri pertahanan 
yang terwakili Keterangan 

Lingkungan 
berdaya 

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 

 Penyelesaian masalah 
sistemik utama 

Kewilayahan, 
kesemestaan 

Pembelajaran 
kepada institusi 
pada tingkat 
nasional 
hingga lokal 

 

4.3.1.4 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. 
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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 4.21 Identifikasi ciri pertahanan semesta variabel keberagaman dan 

keamanan penghidupan 

Variabel Tolok ukur 
Identifikasi ciri pertahanan semesta 
Ciri pertahanan 
yang terwakili Keterangan 

Keberagaman dan 
keamanan 
penghidupan 

Memperkuat 
organisasi dan 
suara masyarakat 

Kerakyatan dan 
kesemestaan 

Adanya 
organisasi 
berbasis 
masyarakat 
dan 
kemampuan 
memobilisasi 
sumber daya 

 Mendukung akses 
kepada dan 
manajemen 
berkesinambungan 
aset yang produktif 

Kerakyatan Partisipasi 
masyarakat 

 Mempromosikan 
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 
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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Ketangguhan masyarakat 

Ketangguhan masyarakat di Dusun Kaliadem, Jambu dan Petung 

memenuhi 14 dari 17 tolok ukur ketangguhan masyarakat menurut 

Pasteur (2011) atau mencapai presentase ketangguhan 82%. Dari 17 

tolok ukur yang digunakan untuk menilai ketangguhan masyarakat, 

diperoleh bahwa 14 tolok ukur memperoleh nilai baik dan 3 tolok ukur 

memperoleh nilai kurang. Variabel kesiapsiagaan bencana memiliki 5 tolok 

ukur dengan hasil 4 tolok ukur sudah baik dan 1 tolok ukur masih kurang. 

Variabel kapasitas adaptasi memiliki 3 tolok ukur dengan hasil 2 tolok ukur 

baik dan 1 tolok ukur masih kurang. Variabel lingkungan berdaya memiliki 

4 tolok ukur dengan hasil 3 tolok ukur baik dan 1 tolok ukur kurang. Dan 

variabel terakhir adalah variabel keberagaman dan keamanan 

penghidupan yang memiliki 5 tolok ukur dengan hasil 5 tolok ukur baik. 

Rekapitulasi hasil analisis ketangguhan dapat dilihat pada tabel 5.1. 

Hasil keseluruhan identifikasi ketangguhan masyarakat tersebut tidak 

dapat disimpulkan masuk kategori baik, sedang atau buruk. Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya pembanding dan standar nilai untuk 

menyebutkan 82% persentase ketangguhan masyarakat menurut Pasteur 

(2011) itu baik, sedang atau buruk. Pasteur (2011) sendiri membangun 

konsep V2R ditujukan untuk membangun langkah-langkah untuk 

meningkatkan ketangguhan masyarakat. Pasteur (2011) tidak melakukan 

penilaian seperti yang dilakukan oleh peneliti. 
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Tabel 5.1 Rekapitulasi identifikasi ketangguhan masyarakat di Dusun 

Kaliadem, Jambu dan Petung 

Variabel 
Analisis ketangguhan 

Baik Kurang 

kesiapsiagaan bencana 4 1 

kapasitas adaptasi 2 1 

lingkungan berdaya 3 1 

keanekaragaman penghidupan 5 - 

Total 14 3 

 

Identifikasi ketangguhan masyarakat yang dilakukan oleh peneliti ini 

memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya terdapat pada 

penentuan standar penilaian untuk masing-masing tolok ukur. Pasteur 

(2011) secara umum menjelaskan bahwa tolok ukur masing-masing 

variabel seperti apa dan tidak memberikan secara utuh standar penilaian. 

Maka, peneliti mencari jalan tengah dengan menentukan standar penilaian 

melalui “ada tidaknya” standar-standar yang diacu. Artinya, penilaian akan 

berdampak kepada penilaian ada tidaknya penguat ketangguhan 

dibandingkan menilai efektivitas dan efisiensi standar-standar tersebut.  

5.1.2 Ketangguhan masyarakat di dalam konteks pertahanan negara 

Hasil temuan menunjukan ketangguhan masyarakat Kaliadem, 

Jambu dan Petung merepresentasikan ciri pertahanan semesta. 

Indentifikasi menggunakan pendekatan konsep pertahanan semesta 

menunjukan bahwa ketangguhan masyarakat di Dusun Kaliadem, Jambu 

dan Petung merepresentasikan 3 dari 3 ciri strategi pertahanan semesta di 

hasil penilaian tolok ukurnya. Tiap tolok ukur yang dinilai tidak 

sepenuhnya memiliki ketiga ciri pertahanan semesta. Hasil penilaian 

terhadap 14 tolok ukur tersebut memiliki hasil yang berbeda, bisa tidak 

ada ciri, kesemestaan, kerakyatan dan kewilayahan saja atau kombinasi 

diantara ketiganya pada masing-masing tolok ukur. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat 

Setelah melakukan analisis ketangguhan masyarakat di Dusun 

Kaliadem, Jambu dan Petung peneliti merekomendasikan saran yang 

dapat dibagi menjadi dua bagian, saran untuk meningkatkan ketangguhan 

masyarakat dan saran penelitian lanjutan. Saran untuk meningkatkan 

ketangguhan adalah sebagai berikut. 

5.2.1.1 Kesiapsiagaan 

Pertama, meningkatkan dan menjaga momentum kesadaran 

masyarakat akan bahaya erupsi Merapi yang sudah ada melalui 

pengalaman menghadapi erupsi sebelum dan sesudah 2010. Kedua, 

kepercayaan masyarakat kepada lembaga seperti BPPTK semakin 

meningkat hal ini dapat dijadikan momentum untuk terus membina 

kepercayaan ini. Ketiga, sensitivitas komunitas terhadap isu relokasi dan 

sejenisnya yang mengancam sumber penghidupan dan harta benda 

mereka sangat tinggi. Hal ini perlu disikapi sebagai bentuk potensi konflik 

yang perlu dicarikan solusinya. 

5.2.1.2 Kapasitas adaptasi 

Pertama, melalui mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada PGM (BPPTK). Kedua, meneruskan pelatihan yang 

telah dilakukan dengan memasukan skenario terburuk seperti pada 

kejadian tahun 2010. 

5.2.1.3 Lingkungan berdaya 

Pertama, mengelola isu relokasi dan penetapan Taman Nasional 

Gunung Merapi (TNGM) sehingga tidak menjadi konflik dan 

kontraproduktif. Kedua, menguatkan fungsi BPBD. Masyarakat lebih 

mengenal BPPTK dibandingkan BPBD. Ketiga, menjalin kerja sama 

antarBPBD se-DIY dan Jawa Tengah mengingat kejadian Merapi 

seringkali terjadi lintas administrasi kabupaten maupun provinsi. Keempat, 

membangun komunikasi formal dan informal dengan masyarakat dan 
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sektor termasuk di dalam hal ini BPPTK. Kelima, membangun jaring 

pengaman seperti asuransi bencana atau pengayaan mata pencaharian 

penduduk. Kejadian erupsi yang membawa dampak sangat besar seperti 

tahun 2010 lalu berpotensi menciptakan kemiskinan baru dan 

menciptakan masalah sosial yang berat. Keenam, potensi besar dari 

material yang melimpah disamping sebagai keuntungan juga dapat 

menjadi dampak negatif dengan banyak rusaknya jalan akibat beban 

berlebih. Hal ini harus diantisipasi. Ketujuh, memperkuat jaring Merapi 

melalui komunikasi yang intens antarmasyarakat. Kedelapan, membangun 

kesadaran masyarakat akan potensi besar yang dapat terjadi dari erupsi 

Merapi. 

5.2.1.4 Keanekaragaman penghidupan 

Pertama, memulihkan secepat mungkin kondisi penghidupan 

masyarakat seperti sedia kala sehingga memiliki nilai tambah untuk 

masyarakat dan di luar entitas masyarakat itu. Kedua, menginisiasi jaring 

pengaman penghidupan masyarakat untuk mengurangi dampak terhadap 

harta benda dan sumber penghidupan. Ketiga, diversifikasi mata 

pencaharian penduduk. Keempat, lebih bersifat pengayaan mata 

pencaharian. 

5.2.2 Saran penelitian lanjutan 

Melakukan identifikasi ketangguhan masyarakat gunung api dengan 

menggunakan pendekatan Pasteur di lokasi yang berbeda. Dengan 

demikian diharapkan dapat menghasilkan hasil untuk dapat dibandingkan 

dengan penelitian ini.  
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