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RINGKASAN
Penelitian ini mendiskusikan tentang pendekatan horizontal yang dalam
memformulasikan kebijakan pembangunan, masalah pelayanan, dan praktek manajemen di
dalam Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang
horizontal inilah yang kemudian melahirkan karakter pemerintah yang horizontal, horizontal
government, dimana proses inisiasi ide formulasi pemerintahan dapat terjadi di seluruh unit
struktur organisasi pemerintahan, swasta atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang
bersifat nonprofit. Proses yang dilaksanakan di dalam horizontal government adalah
membuat konsensus dalam kolaborasi, koordinasi dan tanggung jawab bersama antara
pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Horizontal government akan meminimalisir anomali reformasi kinerja birokrasi. Di
dalam pemerintah Orde Reformasi, perundang-undangan secara formal telah direformasi dan
diimplementasikan, namun banyak ditemukan kinerja pemerintah daerah yang belum
maksimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya paternalisme yang sangat kuat, yang
cenderung mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi pada kekuasaan daripada
pelayanan. Disamping itu, rendahnya kinerja juga disebabkan oleh sistem kekuasaan yang
cenderung sentralistis, struktur birokrasi yang hierarkis sehingga mendorong adanya
pemusatan kewenangan pada atasan. Pejabat birokrasi yang langsung berhubungan dengan
para pengguna jasa sering tidak memiliki wewenang yang memadai untuk merespon
dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan. Dalam kasus penanganan
bencana, minimnya koordinasi antar aktor pemangku kebijakan menyebabkan mitigasi
bencana menjadi tidak optimal, karena tidak bersifat partisipatif, melibatkan masyarakat
sebagai subyek kebijakan.
Penelitian ini akan menganalisa pendekatan kebijakan yang dilakukan Pemerintah
Kabupaten Sleman, yang mencoba menerapkan pemerintah yang horisontal, horizontal
government, dengan berlandaskan paradigma kekuasaan yang horisontal antara pemerintah,
swasta dan masyarakat. Pemerintah yang horisontal merupakan pendekatan yang solutif
dalam upaya merespon perkembangan politik dan pemerintahan di Era Reformasi, dengan
melibatkan seluas-luasnya aktor non birokrasi.
Dengan mengaplikasikan teori Donal Lenihal dalam mengimplementasikan horizontal
government dimana kebijakan dalam penanganan bencana memenuhi unsur yaitu:
1)Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis memiliki kedudukan yang sama-sama
menguntungkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diinterfensi, 2)Memilih
pendekatan yang berbasis komunitas dengan partisipasi di dalam kegiatan masyarakat yang
akan diinterfensi, dengan menghindari planing yang top-down dalam implementasi
kegiatannya, 3) Strategi yang ingin dicapai adalah kegiatan dimana masyarakat wajib
berpartisispasi di dalam implementasi kegiatan dan 4) Mengeksplorasi ketrampilan baru
dalam masyarakat yang modern yang berbeda dengan sumber daya ekonomi yang telah
lampau untuk menciptakan produk baru dengan menggunakan pengetahuan, pembelajaran
yang inovatif.
Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif
berusaha memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik terhadap obyek studi pada
suatu konteks khusus yang alamiah serta berusaha memahami fenomena sosial yaitu
horizontal government dalam kebijakan penanganan bencana di Kabupaten Sleman.
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BAB I
PENDAHULUAN
Penelitian

ini

mendiskusikan

tentang

pendekatan

horizontal

yang

dalam

memformulasikan kebijakan pembangunan, masalah pelayanan, dan praktek manajemen di
dalam Pemerintah Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang
horizontal inilah yang kemudian melahirkan karakter pemerintah yang horizontal,
horizontal government, dimana proses inisiasi ide formulasi pemerintahan dapat terjadi di
seluruh unit struktur organisasi pemerintahan, swasta atau lembaga-lembaga swadaya
masyarakat yang bersifat nonprofit. Proses yang dilaksanakan di dalam horizontal
government adalah membuat konsensus dalam kolaborasi, koordinasi dan tanggung jawab
bersama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Implementasi horizontal government merupakan kebijakan yang mencoba meletakkan
kekuasaan dalam kedudukan yang setara. Paradigma ini adalah paradigma yang seharusnya
dimiliki oleh pemerintah di Era Reformasi yang demokratis di Indonesia saat ini, dimana
pemerintah merupakan lembaga yang harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya sesuai
dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Sehingga pemerintah bukan lagi dipandang sebagai
lembaga penguasa yang berhak memerintah dengan kewenangan yang dimiliki. Pemerintah
bekerjasama dengan segenap elemen masyarakat dan swasta, berusaha memberikan
pelayanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang
sesuai dengan kondisi masyarakat. Misalnya Kabupaten Sleman mengadakan kolaborasi
dalam penangan korban erupsi Merapi, bekerjasama dengan lembaga pendidikan
Universitas Gadjah Mada. (Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, 2010, hal 6) dan Mersi
Corps (NGO) dalam penanganan gizi dan balita korban erupsi Merapi. (Dinas Kesehatan
Kabupaten Sleman, 2010, hal 12 ).
Penanganan berbasis kolaborasi antar lembaga pemerintahan yang terdiri dari
Kementerian Ekonomi, Kesra, Sosial, BNPB juga terdeskripsikan di dalam pelaksanaan
rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana erupsi Gunung Merapi. Di Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah telah dibangun Hunian Tetap (Huntap). Di
Kabupaten Sleman Propinsi DIY telah dibangun hunian 2.083 unit yang diperuntukkan bagi
2.083 KK dari 2.739 KK yang memenuhi kriteria. Sedangkan di Kabupaten Magelang
Propinsi Jawa Tengah terbangun 406 unit yang diperuntukkan bagi 470 KK yang bersedia
direlokasi dari 708 KK. Selain itu juga dilakukan program perbaikan jalan dan jembatan,
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terutama untuk akses Huntap (www.tagana.kemensos.go.id). Kementrian Pekerjaan Umum
bekerjasama degan NGO dalam hal ini Java Reconstruction Fund (JRF) juga telah
berkolaborasi untuk merehabilitasi konstruksi pemukiman berbasis komunitas dalam
program REKOMPAK (www.rekompakciptakarya.org)
Dari sektor ekonomi telah dilakukan pula pemulihan kegiatan ekonomi masyarakat
yang mencakup pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan, perdagangan,
revitalisasi pasar dan modal UKM. Serta kegiatan kesejahteraan sosial yang meliputi padat
karya, trauma healing, senam lansia serta kegiatan lainnya seperti kesehatan, kebudayaan,
keagamaan, pendidikan, pembangunan shelter permanen, tempat evakuasi, revitalisasi
posko dan perangkat pendukung early warning system. (www.tagana.kemensos.go.id).
Pemerintah Kabupaten Sleman mencoba menerapkan pemerintah yang horisontal,
horizontal government, dengan berlandaskan paradigma kekuasaan yang horisontal antara
pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah yang horisontal merupakan pendekatan
yang solutif dalam upaya merespon perkembangan politik dan pemerintahan di era
reformasi. Era reformasi di Indonesia telah membawa perubahan tatanan kehidupan
berbangsa dan bernegara yang sangat signifikan. Keinginan akan terjadinya perubahan dari
regim Orde Baru yang sentalistik dan otoriter, peran komunitas internasional seperti United
Nation, NGO International, dan International City / County Management Ascocaiation
(ICMA), World Bank, ADB, UNDP, GTZ, CIDA, JICA, DFID, dan TIFA mendorong
inovasi, partisipasi dan good governance. (Hetifah Sj Sumarto, 2003, hal 54). Good
Governance diartikan sebagai the act of goverment tetapi hanya sebatas fasilitatif, yang
hanya bisa dibangun dengan melibatkan seluas-luasnya aktor non negara dan melimitasi
negara. (Pratikno, Good Governance dan Governability, 2005, hal 234). Dalam good
governance aktor negara, bisnis dan civil society harus bersinergi membangun konsensus
dan peran negara tidak lagi bersifat regulatif tapi hanya fasilitatif (Pratikno, 2005, hal 234).
Tuntutan akan demokratisasi politik dan ekonomi membawa implikasi terhadap
kinerja pemerintahan dari sentralis menuju kearah desentralis berdasarkan landasan otonomi
daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur
dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun pada
negara federasi. (Winarya Surya Adisubrata, 1999, hal 1). TAP MPR no XV/MPR/1998
telah menghasilkan aturan tentang penyelenggaraan otonomi daerah, dimana daerah diberi
kewenangan yang luas dan bertanggungjawab dengan pengaturan pembagian pemanfaatan

2

sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pusat dan daerah.
(Winarya Surya Adisubrata, 1999, hal 1). Otonomi daerah terpusat di Kabupaten dan Kota
dimana ia mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan
kebijakan dan ketetapan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa
maupun aspirasi masyarakat setempat sebagaimana pasal 121 Undang-Undang No 22 tahun
1999. (Winarya Surya Adisubrata, 1999, hal 2).
Walaupun perundang-undangan secara formal telah dibuat dan diimplementasikan,
namun banyak ditemukan kinerja pmerintah daerah yang belum maksimal. Rendahnya
kinerja birokrasi publik di Era Reformasi masih saja ditemukan walaupun struktur
organisasi juga telah direformasi. Hal tersebut dipengaruhi oleh budaya paternalisme yang
sangat kuat, yang cenderung mendorong pejabat birokrasi untuk lebih berorientasi pada
kekuasaan

dari

pada

pelayanan,

menempatkan

dirinya

sebagai

penguasa

dan

memperlakukan para pengguna jasa sebagai obyek pelayanan yang membutuhkan
bantuannya. Disamping itu, rendahnya kinerja juga disebabkan oleh sistem pembagian
kekuasaan yang cenderung memusat pada pimpinan, struktur birokrasi yang hierarkis
sehingga mendorong adanya pemusatan kekuasaan dan kewenangan pada atasan. Pejabat
birokrasi yang langsung berhubungan dengan para pengguna jasa sering tidak memiliki
wewenang yang memadai untuk merespon dinamika yang berkembang dalam
penyelenggaraan pelayanan. (Agus Dwiyanto dkk, 2002, hal ix)
Dilema kondisi reformasi pemerintahan diperparah dengan keterbatasan kewenangan
dalam pengambilan dikresi sehingga tidak berani mengembangkan kreativitas dan inovasi
dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik. Praktik KKN juga masih menjadi
penyakit yang belum hilang, yang diakibatkan oleh tidak adanya sistem insentif yang tepat,
yang mampu mendorong para birokarsi untuk bekerja secara efisien, responsif dan
profesional. (Agus Dwiyanto dkk, 2002, hal ix). Korupsi, kolusi dan nepotisme dan
berbagai penyimpangan kekuasaan lainnya tetap eksis dan bahkan cenderung mewabah di
semua institusi vital kekuasaan, dari pusat hingga ke darah-daerah, dari pelayanan yang
bersifat privat hingga pelayanan publik, dari hierarki tertinggi hingga terendah, dari korupsi
milyar dan trilyunan rupiah hingga korupsi ala kadarnya yang hanya bernilai puluhan juta
rupiah atau ratusan ribu rupiah. Berbagai penyimpangan tersebut dapat bertahan karena
budaya politik dan partisipasi masyarakat yang cenderung affirmative, pasif dan tidak kritis.
(Mansyur Semma, 2008, hal xxvii).
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Dalam penanganan kasus Erupsi Merapi, pada tahun 2010, Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia menilai penanganan bencana letusan Gunung Merapi belum terkoordinasi
dengan baik terutama berkaitan dengan hak-hak para pengungsi, dan ditemukan data per
nama dan berdasar alamat masyarakat yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi yang
belum akurat. Permasalahan koordinasi para pejabat antar daerah, Kabupaten Sleman,
Magelang, Boyolali dan Klaten juga merupakan hambatan tersendiri. (www.republika.com,
2010)
Untuk mengatasi permasalahan tersebut ada metode inovatif Pemerintah Kabupaten
Sleman dalam mewujudkan pemerintahan yang horisontal terutama dalam menerapkan
manajemen penanganan bencana pasca Erupsi Merapi. Upaya tersebut dengan menerapkan
tahapan yang harus dilaksanakan dalam horizontal government. Donal Lenihan
mengungkapkan tahapan-tehapan tersebut:
a.

Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis memiliki kedudukan yang

sama-sama menguntungkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan
diinterfensi. Semua elemen tersebut membuat jaringan yang memuat konsep ilmiah,
tentang permasalahan yang akan diambil, memfokuskan pada konsentrasi isu,
peluang, serta sumber daya yang dimiliki masing-masing elemen anggota jejaring
tersebut.
b.

Memilih pendekatan yang berbasis komunitas dengan partisipasi di dalam

kegiatan masyarakat yang akan diinterensi, dengan menghindari planing yang topdown

dalam

implementasi

kegiatannya.

Partisipasi

ini

akan

membantu

menghubungkan harapan masyarakat dengan harapan pemerintah. Pendekatan yang
partisipati ini akan membantu program kinerja menjadi diakui masyarakat.
Pendekatan berbasis komunitas melakukan beberapa proses:
i. Menempatkan pengalaman untuk pekerjaan yang akan dilakukan dengan
melibatkan

masyarakat

dalam

perencanaan

dan

menerjemahkan

pengalaman anggotanya menjadi solusi baru, sehingga, memberikan
kontribusi untuk berkembang.
ii.

Memanfaatkan keragaman: keragaman kebutuhan, praktek, kebiasaan,
adat istiadat, keyakinan, dan peluang, budaya masyarakat lain dan negara
asing merupakan sumber daya yang harus diakui. Dengan demikian
pendekatan komunitas membantu mengintegrasikan budaya sehingga
lebih inklusivis.
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iii.

Memperkuat soft skill dalam kegiatan untuk memperkuat ketrampilan
kolaborasi, kerjasama tim, toleransi, dan kompromi.

c.

Strategi yang ingin dicapai adalah kegiatan dimana masyarakat wajib

berpartisispasi di dalam implementasi kegiatan. Mendorong masyarakat untuk
berpartisipasi dengan cara yang mereka inginkan akan memperoleh hasil yang lebih
maksimal.
d.

Dibutuhkan keterampilan baru dalam masyarakat yang modern yang berbeda

dengan sumber daya ekonomi yang telah lampau. Mereka harus menciptakan produk
baru dengan menggunakan pengetahuan, pembelajaran yang inovatif. (Donal
Lenihal, 2003, hal 4)
Urgensi dari penelitian ini adalah upaya untuk mendokumentasikan hazanah
pendekatan baru yang dilakukan oleh pemerintah dengan berbasiskan pada kekuasaan yang
horizontal, dimana tujuan kebijakan yang ingin dicapai, memaksimalkan keberhasilan dan
efektifitas kinerja berdasarkan pendekatan tentang pelayanan masyarakat yang efisien,
bukan hanya sekedar merealisasikan program pemerintah yang bersifat top-down.
Pendekatan tersebut selama ini tidak menghasilkan keluaran yang maksimal karena tidak
memaksimalkan partisipasi masyarakat serta memahami kebutuhan masyarakat yang
sebenarnya.
Horizontal Government akan membawa pendekatan baru dalam manajemen
pemerintah yang bersifat kolaboratif, multidiplininer dan berjejaring dengan segenap
elemen jejaring governance, baik dari aparatur pemerintahan, masyarakat pelaku bisnis,
NGO, kalangan akademisi, serta masyarakat sebagai obyek kebijakan. Keterlibatan
masyarakat juga akan menciptakan budaya antisipatif, untuk tanggap terhadap tanda awal
bencana sehingga meminimalisir korban bencana.
Disisi lain, kebijakan program mitigasi penanganan dari pemerintah juga menciptakan
kebijakan yang strategis, berkesinambungan dengan program sebelumnya, serta bersifat
sustainable development yang memperhatikan keselamatan ekologi dan sosial. Kebijakan
yang memperhatikan keselamatan ekologi dan sosial akan membawa implikasi yang positif
terhadap penanggulangan potensi destruktif yang sewaktu-waktu dapat mengancam
keselamatan warga masyarakat di Kabupaten Sleman dan sekitarnya.
Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian yaitu
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“Bagaimana Horizontal Government Dalam Kebijakan Penanganan Bencana Pasca Erupsi
Merapi Di Kabupaten Sleman 2010-2014?”
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori yang menjadi acuan bagi
pengumpulan data, analisa data yang mencoba menginterpretasikan data sehingga
menghasilkan kesimpulan sebagai sebuah temuan pola kebijakan baru yang bersifat
kolaboratif dan berjejaring antar elemen governance. Adapun teori yang akan digunakan
adalah teori tentang horizontal government, Kebijakan Publik dan Penanganan Bencana.
1. Horizontal Government
Perubahan sistem politik pemerintah di Indonesia dari paradigma monolitik
sentralistik ke paradigma demokrasi khususnya local democracy atau dari yang government
yang menekankan pada otoritas ke governence yang bertumpu kepada interaksi dan
kompatibilitas diantara komponen yang ada, menuntut adanya perubahan mindset kita tidak
saja dalam formulasi kebijakan tetapi juga implementasinya. (Warsito Utomo, 2006, hal 83)
Paradigma baru tersebut akan menentukan tipologi pemerintahan yang baru
juga dengan bersumber pada kekuasaan yang horizontal.(lihat paradigma wakaf Herry
Zudianto dalam tesis Erni Zuhriyati, 2011, hal 48) mempunyai implikasi terciptanya sebuah
tatanan yang bersifat horizontal government. Pemerintah yang horisontal, horizontal
government, merupakan bentuk dari relasi sosial diantara aktor-aktor yang independen
dalam mengatasi permasalahan. (E-H. Klijn,1997, hal 14) Pemerintah yang horisontal
menempatkan koordinasi dalam organisasi yang beragama, baik publik dan privat serta
bekerja sama dalam memberikan pelayanan publik. (B. Guy Peters, 1998, hal 5).
Pemerintah

horisontal

menerapkan

tahapan

yang

dilaksanakan.

Donal

Lenihan

mengungkapkan tahapan-tahapan tersebut:
a. Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat memiliki kedudukan yang akan
diinterfensi. Semua elemen tersebut membuat jaringan yang memuat
konsep ilmiah, tentang permasalahan yang akan diambil, memfokuskan
pada konsentrasi isu, peluang, serta sumber daya yang dimiliki masingmasing elemen anggota jejaring tersebut.
b. Memilih pendekatan yang berbasis komunitas dengan partisipasi di dalam
kegiatan masyarakat yang akan diinterensi, dengan menghindari pola yang
top-down dalam implementasi kegiatannya. Partisipasi ini akan membantu
7

menghubungkan harapan masyarakat dengan harapan pemerintah.
Pendekatan yang partisipati ini akan membantu program kinerja menjadi
diakui masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas melakukan beberapa
proses:
i.

Menempatkan pengalaman untuk pekerjaan yang akan dilakukan
dengan

melibatkan

masyarakat

dalam

perencanaan

dan

menerjemahkan pengalaman anggotanya menjadi solusi baru,
sehingga, memberikan kontribusi untuk berkembang.
ii.

Memanfaatkan keragaman: keragaman kebutuhan, praktek, kebiasaan,
adat istiadat, keyakinan, dan peluang, budaya masyarakat lain dan
negara asing merupakan sumber daya yang harus diakui. Dengan
demikian pendekatan komunitas membantu mengintegrasikan budaya
sehingga lebih inklusivis.

iii.

Memperkuat soft skill dalam kegiatan untuk memperkuat ketrampilan
kolaborasi, kerjasama tim, toleransi, kompromi dan toleransi.

c. Strategi yang ingin dicapai adalah kegiatan dimana masyarakat wajib
berpartisipasi di dalam implementasi kegiatan. Mendorong masyarakat
untuk berpartisipasi dengan cara yang mereka inginkan akan memperleh
hasil yang lebih maksimal.
d. Dibutuhkan ketrampilan baru dalam masyarakat yang modern yang
berbeda dengan sumber daya ekonomi yang telah lampau. Mereka harus
menciptakan

produk

baru

dengan

menggunakan

pengetahuan,

pembelajaran yang inovatif. (Donal Lenihal, 2003, hal 4)

2. Formulasi Kebijakan
Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan.
Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur bedasarkan
Pancasila dan UUD 1945, maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk
mencapai tempat tujuan tersebut. (Riant Nugroho D, 2003, hal 51).
Thomas R Dye dalam Riant Nugroho D, mengatakan bahwa kebijakan publik
sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan
hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Harold Laswell
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mendefinisikan sebagai program yang diproyeksikan dengna tujuan-tujuan tertentu dan
nilai-nilai tertentu dan praktek tertentu. (Riant Nugroho D, 2003, hal 4).
Kebijakan publik berkaitan dengan:
a.

Analisa Kebijakan yang berkaitan dengan proses memastikan bahwa kebijakan
yang hendak di ambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan
diterima oleh publik dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan. (Riant
Nugroho D, 2003, hal 85). Analisa kebijakan juga berarti menciptakan
pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, meneliti sebab
akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. (William N Dunn, 1998, hal 1)

b.

Perumusan Kebijakan yang diatur dalam penyusunan agenda, formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan. (William N Dunn, 1998,
hal 22)

c.

Evaluasi Kebijakan yang diperlukan untuk menilai sejauh mana keefektifan
kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Menurut
William N Dunn, Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal),
pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). (lihat Riant Nugroho D,
2003, hal 183-185).

d.

Kebijakan Sosial yaitu kebijakan dimana warga negara mendapatkan akses
terhadap layanan sosial dasar seperti pelayanan kesehatan, pendidikan,
perumahan, perlindungan sosial dan berbagai tunjangan sosial berbasis pajak,
skema perlindungan sosial, perlindungan bagi kelompok miskin, dan berbagai
macam tunjangan universal yang diberikan pada seluruh warga negara.
(Darmawan Triwibowo (ed), 2009, hal 5)
3. Penanganan Bencana
Marabahaya atau disebut juga bahaya merupakan kejadian destruktif yang

berpotensi menimbulkan kerusakan atau tercabiknya kehidupan manusia. Marabahaya
merupakan potensi bencana bukan kejadian bencana sesungguhnya. Kejadian yang
dimaksud bisa merupakan kejadian sudah dipahami memang mengandung resiko
kesehatan akan tetapi juga merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka
mengandung resiko kesehatan, misalanya letusan gunung berapi, badai tanah longsor,
dan sebagainya. (Rahmadhi Purwana, 2013, hal 2).
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Akan tetapi semua bahaya yang dikandung oleh kejadian itu hanya berpotensi
menimbulkan bencana jika bermanifestasi negatif secara langsung atau tidak
melibatkan kehidupan manusia. Walaupun letusan gunung berapi sangat dahsyat akan
tetapi jika tidak menimpa kepentingan manusia, letusan itu bukan berupa masalah
bencana atau kedaruratan. (Rahmadhi Purwana, Jakarta, 2013, hal 3).
Mengantisipasi bencana merupakan salah satu langkah yang memberikan
gambaran kesiagaan komunitas menghadapi bencana. Langkah-langkah yang dilakukan
meliputi mitigasi, pencegahan, dan tanggap darurat. (Rahmadhi Purwana, 2013, hal
19). Antara mitigasi dan pencegahan sebenarnya hanya ada perbedaan skala intensitas
keberhasilannya. Setelah mitisasi pada skala yang lebih tinggi dapat dilakukan
pencegahan. Sedangkan tanggap-darurat adalah meninjau ulang tindakan organissai
yang dilakukan untuk meningkatkan keefektikan kerja mereka menghadapi bencana
dimasa yang akan datang. (Rahmadhi Purwana, 2013, hal 21)
United Nation International Strategy for Disaster Reduction UN/ISDR (Strategi
PBB untuk Pengurangan Bencana mengartikan bahwa mitigasi sebagai tindakan
langkah struktural dan non struktural yang diambil untuk membatasi dampak
merugikan dari potensi bahaya alam, kerusakan lingkunagan, dan bahaya teknologi.
(Neeraj Prasad dkk, 2010, hal 23)
Mitigasi mencakup tindakan-tindakan yang mengurangi hebatnya bencana di
masa mendatang. Hal ini meliputi tindakan mitigasi struktural (seperti pengembangan
dalam peraturan zona dan kode etik bangunan) serta tindakan mitigasi nonstruktural
(seperti implementasi program penyelamatan sekolah dan program kepedulian
masyarakat). (Neeraj Prasad dkk, 2010, hal 23)
Strategi dan komitmen manajemen risiko bencana telah diterima secara
internasional melalui Adopsi Hyogo Framework for Action (Kerangka Aksi Hyogo)
pada tahun 2005. Kerangka Kerja Hyogo mempunyai tiga tujuan strategis yaitu:
1.

Menggabungkan dengan lebih efektif pertimbangan risiko bencana ke dalam
kebijakan, perencanaan, dan pemrograman pembangunan berkelanjutan
pada semua tingkat, dengan penekanan khusus pada pencegahan bencana,
mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan kerentanan.
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2.

Mengembangkan dan memperkuat institusi, mekanisme, dan kapasitas di
semua

tingkat,

khususnya

pada

tingkat

masyarakat,

yang

dapat

berkontribusi secara sistematis untuk pembangunan ketahanan terhadap
potensi bahaya.
3.

Memasukkan secara sistematis berbagai pendekatan pengurangan resiko ke
dalam rancangan dan implementasi program-program ketidaksiagaan
darurat,

respons,

dan

pemulihan

dalam

rekonstruksi

masyarakat

terdampak.(Neeraj Prasad dkk, 2010, hal 25)
4. Memastikan bahwa pengurangan resiko bencana merupakan prioritas daerah
dan nasional dengan dasar institusional yang kuat dan implementasinya.
5. Mengidentifikasi,

menilai

dan

memantau

risiko

bencana

serta

pendidikan

untuk

mengembangkan sistem peringatan dini.
6. Menggunakan

ilmu

pengetahuan,

inovasi,

dan

membangun budaya keselamatan dan ketahanan semua tingkat.
7. Mengurangi faktor-faktor resiko yang mendasari.
8. Memperkuat kesiagaan bencana untuk respon efektif pada semua tingkat.
(Neeraj Prasad dkk, 2010, hal 26)
Sedangkan adaptasi adalah penyesuaian dalam sistem manusia atau alam
terhadap lingkungan baru atau pergantian lingkungan. Program adaptasi membuat
masyarakat semakin berketahanan (resisten) terhadap bencana. (Neeraj Prasad dkk, hal 26).
Ada lima kategori adaptasi:
1. Mobilitas merupakan respon umum seperti relokasi populasi yang rentan.
2. Penyimpanan berkaitan dengan pengunpulan risiko sepanjang waktu misalnya
berkaitan dengan kekuarangan air dan makanan saat segera terjadi bencana.
3. Diverifikasi berkaitan dengan pengumpulan resiko bencana terkait dengan aset
serta sumber daya rumah tangga dan masyarakat seperti rencana pembangunan
lahan kota.
4. Pengumpulan bersama atau gerakan penggunaan sumber daya kolektif
dilaksanakan selama kondisi kekurangan.
5. Pertukaran misalnya penyediaan asuransi untuk melindungi bahaya bencana.
(Neeraj Prasad dkk, 2010, hal 30).
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Penelitian tentang horizontal government telah dilakukan oleh B. Guy Peters yang
menganalisis tentang pelayan publik di Canada, UK, Australia. A Donal Lenihan terutama
dalam menganalisa bagaimana pemerintah Kanada melakukan manajemen baru dengan
melibatkan NGO dan komunitas bisnis dalam kebijakan misalnya dalam penanganan
kesehatan dan penangan HIV AIDS, dimana harus mengadakan program pendidikan
kesehatan, bahaya penyalahgunaan obat, pelatihan untuk para korban dan pendidikan untuk
penanganan gizi bagi para korban. (Donald Lenihan, 20013, hal 4). Alam Young juga telah
melakukan penelitian yang sama dimana Kanada telah membuat manajemen baru di dalam
inisiasi kebijakan publik, misalnya dalam kolaborasi Canadian Heritage, yang melibatkan 12
rekanan yang meliputi Public Safety Canada, DND, The Canada Border Service Agency ,
Health Canada, dan Environment Canada. (Alam Young, 2008, hal 3) Daniel Ferguson juga
telah melakukan penelitian tentang hal yang sama di Kanada dimana ia menyimpulkan bahwa
keberhasilan manajemen pemerintahan baru Kanada terletak pada kebijakan yang
interdepartemental, aliansi, joint-venture, kolaborasi antar departemen dan partnership.
(Daniel Ferguson, 2009, hal 1)
Sedangkan penelitian tentang manajemen pemerintah dalam penanganan bencana di
Kabupaten Sleman pasca Erupsi Merapi 2010 telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya,
misalnya saudara Sarwidi yang melakukan penelitian tentang penanggulangan bencana
berdasarkan Sistem Penanggulangan Bencana Nasional.
Dengan demikian penelitian tentang Horizontal Government Dalam Kebijakan
Penanganan Bencana belum dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga membuka peluang
bagi peneliti untuk melakukan studi tentang hal tersebut.
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian
kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur
statistik atau bentuk hitung lainnya. Data tidak berbentuk angka tetapi lebih banyak berupa
narasi, deskripsi, cerita, dokumentasi tertulis, dan tidak tertulis. Penelitian kualitatif
berusaha memahami fenomena sosial melalui gambaran holistik terhadap obyek studi pada
suatu konteks khusus yang alamiah (Lexy J Meleong, 2005, hal 6).
Penelitian ini berusaha memahami fenomena sosial yaitu horizontal government
dalam kebijakan penanganan bencana di Kabupaten Sleman. Secara sosiologis, fenomena
tersebut mengisyaratkan adanya jejaring dalam prinsip kolaborasi antar aktor pemerintah,
NGO, dan warga masyarakat yang terlibat dalam kebijakan penanganan bencana.
Penelitian ini juga menemukan fakta-fakta bagaimana interaksi antar aktor
membangun kohesi, ikatan emosional, trust, dan goodwill yang akhirnya sangat efektif
untuk membangun konsensus antar aktor untuk bersama-sama, bagaimana mereka
melakukan pemetaan isu, serta implementasi untuk membangun kegiatan yang partisipatif
dengan mekanisme yang telah disepakati bersama.
B. Sumber Data
a.

Sumber data yang ditemukan dalam penelitian ini adalah meliputi tiga hal, (1) kondisi

lingkungan dan setting tempat dimana pemerintah yang horisontal dilaksanakan, (2)
informan dari para pelaku yang melaksanakan proses inisiasi sampai proses terlaksananya
pemerintahan yang horisontal(3) dokumen tertulis dan tidak tertulis.
b.

Data yang ditemukan dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari

wawancara stageholder yang terlibat dalam horizontal government, observasi untuk
mengamati proses interaksi sosial yang ada di dalamnya, serta dokumen tertulis dan tidak
tertulis yang mendukung argumentasi.
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C.Teknik Pengumpulan Data.
Data ditemukan dari informasi yang dilakukan dengan:
1)

Wawancara (interview).
Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tidak tertulis dengan para

stakeholder, Bupati Sleman dan jajaran pemerintah Kabupaten Sleman, sebagai pelaku
utama, para pengambil kebijakan dalam pemerintahan, anggota DPRD, pelaku bisnis,
kalangan akademisi, NGO, serta unsur elemen masyarakat dan selanjutnya bagaimana
konsensus, dibuat dan diimplementasikan.
2)

Observasi lapangan.
Observasi dilakukan untuk menggali informasi tidak tertulis dalam interaksi sosial

yang dilakukan oleh para aktor di dalam aktifitas serta proses interaksi di dalam
membangun konsesus dalam mengimplementasikan horizontal government. Teknik ini juga
akan melengkapi informasi dokumentasi yang belum dapat diperoleh dari teknik
wawancara, serta menemukan dokumentasi baik tertulis maupun tidak tertulis.
Sedangkan teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:
a.

Mengorganisir data. Data berupa informasi dalam wawancara dan observasi
dikumpulkan dan diorganisir dalam satuan tema.

b.

Melakukan transkrip wawancara sehingga menghasilkan data mentah yang akan
dianalisis.

c.

Melakukan kode spesifik dari transkrip yang telah dihasilkan.

d.

Menjabarkan kode spesifik dalam analisis yang lebih luas dengan melakukan refleksi
konseptual mengenai arti konseptual data.

e.

Mencatat pencarian dan temuan yang diperoleh.

f.

Mengamukakan hasil data yang ditemukan dan langkah penemuan data.
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D. Alir Penelitian
Penelitian ini akan menganalisa fenomena sosial dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara khususnya erupsi Merapi 2010. Kebijakan mitigasi dan penanganan bencana
seharusnya berimplikasi pada terselenggarakannya kerjasama atau kolaborasi antara
pemerintah, NGO, dan masyarakat. Kebijakan yang demikian akan menjadi efektif untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada dalam penangan bencana. Kebijakan yang efektif
akan melahirkan budaya pencegahan dini sehingga meminimalisasikan korban bencana alam.
Alir penelitian kemudian dapat diuraikan sebagaimana berikut:
1. Pada tahun pertama, penelitian dimulai dengan membuat proposal penelitian
dimana proposal tersebut digunakan untuk membuat panduan penelitian.
Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi isu utama seperti tergambarkan
dalam kepala ikan. Isu utama akan menjadi permasalahan utama dalam penelitian
ini adalah upaya mengidentifikasi isu

mendasar yaitu horizontal government

dalam kebijakan penanganan bencana.
a. Identifikasi isu utama disini dilakukan pada tahun pertama, 3 bulan
pertama dengan mengadakan analisis dari data yang diperoleh dari
aparatur pemerintah di Kabupaten Sleman berkaitan inplementasi
horizontal governmet, yaitu kebijakan pemerintah yang horisontal yang
tercermin dari kolaborasi antara pemerintah dengan aktor governance yang
lain yaitu warga masyarakat, NGO, pelaku bisnis, dan kalangan akademisi.
b. Pola diatas adalah sebuah pendekatan baru yang dilakukan oleh
pemerintah dengan mengimplementasikan kekuasaan yang horisontal antar
aktor serta kolaborasinya. Pola tersebut untuk mengatasi permasalahan
yang dihadapi dalam problematika rendahnya kinerja pemerintah akibat
kebijakan yang top-down serta kekuasaan yang masih terdesentralisasikan.
c. Analisis dengan diperkuat hasil penelitian, data-data dokumentasi tentang
permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penanganan bencana.
d. Lokasi penelitian berada di kompleks kantor Pemerintah Kabupaten
Sleman dan Laboratorium Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta
e. Indikator capaian

adalah deskripsi kebijakan penanganan bencana di

Kabupaten Sleman yang merupakan kebijakan yang kolaboratif antar aktor
dan data dokumentasi permasalahan penanganan bencana.
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2. Tahap kedua yaitu mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat dikelompokkan
untuk

menunjang tercapainya horizontal government diantaranya pemerintah

yang membuka kran komunikasi dengan aktor yang lain, masyarakat dilibatkan
dalam penanganan bencana, NGO berpartisipasi aktif dalam penanganan bencana,
masyarakat bisnis terlibat langsung dalam penanganan bencana dan kalangan
akademisi juga terlibat dalam penanganan bencana.
a. Identifikasi faktor penunjang pemerintahan yang horisontal yang
dilakukan di tahun pertama di bulan ke-4 sampai bulan ke-12.
b. Lokasi penelitian berada di pemukiman masyarakat, kantor NGO, kantor
masyarakat bisnis dan akademisi.
c.

Indikator capaian adalah deskripsi peluang dan hambatan dari masyarakat,
akademisis, dan NGO dalam kerjasama dengan pemerintah untuk program
penanganan bencana dan program yang telah dilakukan.

3.

Menganalisa

indikator

penyebab

faktor-faktor

tersebut

terjadi.

Kinerja

pemerintah yang horisontal disebabkan karena ada paradigma pelayanan prima,
kebijakan yang tidak top-down akan tetapi bottom-up dan kekuasaan yang
terdesentralisasikan. Masyarakat yang terlibat di dalam program ini dikarenakan
kapasitas dari masyarakat dalam informasi dan pengetahuan, serta pemerintah
yang memberi peluang. NGO berpartisipasi karena ada kesempatan, kekuasaan
yang

terdesentralisasikan.

Kalangan

akademisi

terlibat

karena

kondisi

pengarusutamaan kekuasaan yang horizontal, karena dekat dengan sumber
kegiatan ilmiah dan kekuasaan yang terdesentralisasikan. Kegiatan penelitian ini
bersamaan dengan kegiatan untuk mengetahui faktor pendukung terciptnaya
horizontal government.
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4. Setelah mengidentifikasi isu tersebut, maka akan tergambar sebagai mana berikut
ini:
Gambar 1. Diagram fishbone alir penelitian

Masyarakat terlibat
aktif

Pemerintah demokratis
Kapasitas yang cukup

Desentralisasi
paradigma kinerja
Aparatur pemerintah

ada paradigma pelayanan prima
HORIZONTAL
GOVERNMENT
DALAM
KEBIJAKAN
PENANGANAN
BENCANA

Kebijakan yang tidak top-down dan
kekuasaan horisontal

Ada kesempatan
kekuasaan yang horisontal

Ada kesempatan
kekuasaan horisontal

NGONGO
tidakterlibat
terlibat

Kalangan
akademisi terlibat
tidak
akademisi
terlibat

aktif

Diagram di atas menggambarkan bahwa pada awal penelitian, peneliti
menemukan isu yang menjadi permasalahan utama yaitu horizontal government
dalam kebijakan penanganan bencana di Kabupaten Sleman. Kebijakan yang
horisontal tersebut tercipta karena kolaborasi antara unsur atau aktor dalam
penyelenggaraan pemerintahan yaitu kerjasama antara aparatur pemerintahan,
warga masyarakat yang terkena dampak Erupsi Merapi, pelaku bisnis, NGO lokal
dan internasional, serta kalangan akademisi yang menyumbangkan kontribusi
berbagai pendekatan keilmuwan.
5. Kegiatan yang dilakukan di 6 bulan pertama tahun kedua, adalah menganalisa atau
melakukan interpretasi data sesuai dengan metode penelitian kualitatif, dimulai
dari organisir data dalam berbagai kategori menurut sistematika indikator masingmasing teori, mentranskrip hasil wawancara, membuat kode temuan, menganalisis
dan

interpretasi

berdasarkan

teori

mengungkapkan hasil temuan.
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yang

relevan

serta

mencatat

dan

6. Kegiatan terakhir yang dilakukan di 6 bulan kedua di tahun kedua adalah
membuat laporan hasil penelitian, membawa hasil penelitian dalam forum seminar
internasional International Conference of Public Organization (ICONPO) dan
mempublikasikan hasil penelitian di jurnal terakreditasi. Penelitian ini akan
diseminasikan

di

ICONPO

yaitu

seminar

internasional

tahunan

yang

diselenggarakan atas kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
dengan negara patner yaitu Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Filipina, dan
Vietnam. Hasil penelitian juga akan dipublikasikan di Jurnal Nasional
terakreditasi.
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BAB IV
URAIAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. URAIAN KEGIATAN PENELITIAN
1) Koordinasi tim peneliti dan asisten (persiapan penelitian, pematangan indikator dan
instrumen penelitian, pembagian job-desk). Kegiatan ini telah dilaksanakan pada
tanggal 25 Mei 2016. Kegiatan ini terutama melengkapi teori-teori yang digunakan
dalam penelitian. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan berupa buku-buku dan
jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah Horizontal Government dalam
Kebijakan Penanganan Bencana Pasca Erupsi Merapi di Kabupaten Sleman 20102014. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode studi literatur untuk mengkaji dan
memetakan studi-studi yang berkaitan dengan Horizontal Government itu.
Selanjutnya melakukan penyempurnaan desain penelitian. Pembuatan instrumen
penelitian. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan berupa bacaan dan pengalaman
lapangan birokrat yang ditelusuri dari media internet. Kegiatan ini dilakukan dengan
metode studi literatur dan analisis bahan-bahan online. Setelah desain penelitian
sudah selesai disempurnakan, kemudian dilakukan pengarahan dan pelatihan asisten
peneliti. Kegiatan ini melibatkan para asisten peneliti lapangan yang terdiri dari
sarjana dan mahasiswa dari Ilmu Pemerintahan (S2 dan S1). Kegiatan ini dilakukan
dengan metode ceramah untuk menjelaskan dan diskusi tentang instrumen penelitian
yang akan digunakan untuk menggali data di lapangan. Kegiatan-kegiatan pada tahap
ini dilakukan di Laboratorium Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY.
2) Pengurusan ijin penelitian. Kegiatan ini dilakukan oleh asisten peneliti lapangan.
Asisten peneliti lapangan mengurus ijin penelitian ke Kantor Kesatuan Bangsa
Kabupaten Sleman. Setelah selesai mengurus ijin penelitian, asisten peneliti
mengedarkan surat ijin penelitian tersebut kepada stakeholders yang menjadi obyek
penelitian ini. Asiten peneliti membuat jadwal wawancara dan kegiatan Focus Group
Discussion (FGD) dengan stakeholders non-pemerintahan. Kegiatan ini dilakukan
pada tanggal 13 Juni 2016.
3) Wawancara dengan narasumber 1. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan berupa
tape recorder dan HP untuk merekam sumber data yang diwawancarai. Sumber data
dalam penelitian ini adalah NGO yaitu MDMC. Kegiatan ini dilakukan dengan

19

metode mendatangi secara langsung dan mewawancarai sumber-sumber data.
Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 Juni 2016.
4) Wawancara dengan narasumber 2. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan berupa
tape recorder dan HP untuk merekam sumber data yang diwawancarai. Sumber data
dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat secara langsung pada rekompak
merapi Kabupaten Sleman. Kegiatan ini dilakukan dengan metode mendatangi secara
langsung dan mewawancarai sumber-sumber data. Kegiatan ini dilakukan pada
tanggal 15 Juni 2016.
5) FGD dengan stakeholders Pemerintah Kabupaten Sleman (non pemerintah). Kegiatan
ini melibatkan peneliti utama dan asisten peneliti. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal
17 Juni 2016 di Ruang Sidang Fisipol UMY. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan
berupa tape recorder merekam sumber data saat FGD, LCD dan wireless. Kegiatan
ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan data secara mendalam terkait
Horizontal Government dalam Kebijakan Penanganan Bencana Pasca Erupsi Merapi
Di Kabupaten Sleman 2010-2014, yaitu yang berkaitan dengan rekompak merapi.
Peserta FGD adalah stakeholders bukan dari pemerintahan yaitu NGO, tokoh
masyarakat, akademisi, pengurus rekompak merapi, dan masyarakat korban merapi.
6) Mulai pengumpulan data dokumentasi. Kegiatan ini melibatkan peneliti utama dan
para asisten peneliti lapangan. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan berupa
keputusan-keputusan pemerintah pusat dan provinsi DIY. Kegiatan ini dilakukan
dengan metode mengakses internet untuk menelusuri bahan-bahan peraturan
perundang-undangan dan metode dokumentasi di SKPD Pemerintah Kabupaten
Sleman yang berkaitan dengan kegiatan rekompak merapi untuk menelusuri
kebijakan-kebijakan yang telah diwujudkan dalam bentuk peraturan-peraturan
perundang-undangan. Kegiatan ini telah dilakukan pada tanggal 19 Juni 2016.
7) Wawancara dengan narasumber 3. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan berupa
tape recorder dan HP untuk merekam sumber data yang diwawancarai. Sumber data
dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu BPBD. Kegiatan ini
dilakukan dengan metode mendatangi secara langsung dan mewawancarai sumbersumber data. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 26 Juni 2016.
8) Mulai olah data dan menyusun laporan kemajuan. Kegiatan ini melibatkan peneliti
utama dan para asisten peneliti lapangan. Kegiatan ini membutuhkan bahan-bahan
berupa hasil dokumentasi lapangan dan wawancara dengan sumber-sumber data.
Kegiatan ini dilakukan dengan metode pengklasifikasian data ke dalam kategori20

kategori yang dibangun sesuai dengan tema-tema dalam penelitian. Kegiatan ini mulai
dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2016.
9) Monitoring laporan kemajuan. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti utama. Kegiatan
ini membutuhkan bahan berupa laporan kemajuan yang telah disusun. Kegiatan ini
dilakukan dengan metode diskusi terhadap laporan kemajuan yang telah disusun.
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Juli 2016.
10) Revisi laporan kemajuan. Kegiatan ini dilakukan oleh peneliti utama. Kegiatan ini
membutuhkan bahan berupa laporan kemajuan yang telah disusun. Kegiatan ini
dilakukan dengan metode penilaian terhadap laporan kemajuan yang telah disusun.
Kegiatan ini dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2016.
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B. PEMBAHASAN
Data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) MITIGASI PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
Sistem penanggulangan bencana alam di Sleman memadukan mitigasi (penjinakan) fisik
dan mitigasi non fisik. Mitigasi fisik adalah pengurangan resiko bencana dengan struktur
bangunan tertentu yang dapat melindungi masyarakat dari ancaman bahaya alam. Pada
umumnya mitigasi fisik berupa struktur pelindung kawasan pemukiman, struktur penahan di
alur sungai, maupun perangkat early warning sistem.
Mitigasi non fisik adalah upaya peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat agar
memiliki sumber daya lebih sehingga selalu siap siaga dan waspada terhadap kejadian
bencana alam. Pada umumnya mitigasi non fisik dilakukan dalam bentuk pelatihan-pelatihan,
pembuatan dokumen kebencanaan.
1. Mitigasi Fisik
Dinas P3BA Sleman memiliki sarana-prasarana Penanggulangan Bencana Alam berupa:
Tabel 4.1 Sarana-Prasarana Penanggulangan Bencana Alam
No

Sarana/Prasarana

Jumlah

Satuan

Lokasi

1

Bunker

2

Buah

Tunggularum, Kaliurang

2

Barak Pengungsian

19

Buah

Kec. Tempel, Ngaglik,Turi, Pakem,
Cangkringan, Ngemplak

3

Jalan Evakuasi

117,3

Km

Kec. Cangkringan, Pakem, Turi,
Ngemplak,Kalasan, Tempel

4

EWS Awan panas

3

Unit
sirine

1 Master control (pakem), WaraGumuk Bol, Kinahrejo

1
Master
control
(Pakem),
5
4
Kalidem, Manggong, Bronggang,
Jambon
Sumber: Laporan Akhir Rencana Kontijensi: Penanggulangan Bencana Primer Gunung
Merapi Tahun 2007.
EWS
dingin

bajir

lahar

Unit
sirine
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2. Mitigasi Non fisik
Dinas P3BA membuat program mitigasi non fisik untuk penanganan bencana alam
adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2 Sarana-Prasarana Penanggulangan Bencana Alam
no
1

Program mitigasi
Volume
non fisik
Sosialisasi
20 pertemuan
/tahun

2

Gladi Lapang

5 gladi
/tahun

3

Pelatihan SAR

1 latihan
/tahun

4

Lokasi

Hasil

kecamatan
kawasan
rawan
bencana
kecamatan
kawasan
rawan
bencana
kecamatan
kawasan
rawan
bencana
Dinas P3BA

Pengetahuan masy. Tentang
bencana semakin terbuka

Meningkatkan
kesiapsiagaan
dan kewaspadaan

Meningkatkan
kemampuan
assessor, evakuator
dalam
menolong
masy.
Rawan
bencana
Hazard Map, Protap, Renop

Dokumen
1 dokumen
Perencanaan
/tahun
Penanganan
Bencana
Sumber: Laporan Akhir Rencana Kontijensi: Penanggulangan Bencana Primer Gunung
Merapi Tahun 2007.

2) ANALISIS

MITIGASI

PENANGGULANGAN

BENCANA

BERBASIS

KEBIJAKAN YANG HORIZONTAL
Analisis kebijakan dalam mitigasi bencana berasal dari sebuah perencanaan. Dalam
penanggulangan bencana, awal dari perencanaannya adalah dari pemetaan rawan bahaya dan
kemudian dianalisa risiko, sebagai contoh dimana suatu daerah dapat ditetapkan resikonya
yang terdiri dari ringan, sedang atau berat. Dari analisis risiko, dibuat berbagai kegiatan –
kegiatan sesuai dengan resikonya ringan, sedang atau berat yang telah ditetapkan setiap
tahun. Selain perencanaan tahunan, ada perencanaan lima tahunan yang telah ditetapkan
apakah menjalankan sebuah roadmap. Setelah perencanan jangka panjang ini dilaksanakan,
akan dilakukan evaluasi. Apakah program – program yang telah dijalankan sudah baik atau
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belum. Jika belum akan dilakukan perbaikan atau pembaharuan program – program dan jika
sudah baik akan dilakukan penilaian kualitas. Berikut ini adalah temuan lapangan terkait
mitigasi bencana erupsi merapi di Kabupaten Sleman yaitu sebagai berikut:
1.

Pemerintah
Pemerintah

sebagai

pihak

yang

mempunyai

peranan

terpenting

dalam

penanggulangan bencana, harus memiliki kemampuan koordinasi dengan instansi-instansi
pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan dalam penanggulangan bencana. Dalam hal
ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman sebagai pemegang
komando dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sleman. Dalam melakukan
koordinasi, BPBD Kabupaten Sleman bekerjasama dengan SKPD lainnya.
BPBD Kabupaten Sleman membuat jaringan untuk mengtahui permasalahan dalam
melakukan mitigasi bencana. Dalam hal ini BPBD Kabupaten Sleman berkerjasama dengan
NGO, masyarakat bisnis dan komunitas/paguyupan yang ada di masayrakat. Salah satu yang
dilakukan BPBD Kabupaten Sleman yaitu membentuk Forum Komunikasi Komunitas
Relawan Sleman (FKKRS). Hal itu bertujuan untuk memudahkan melakukan sosialisasi
terkait mitigasi bencana erupsi Merapi kepada masyarakat. Hal ini sebagaiman disampaikan
oleh BPBD Kabupaten Sleman bahwa:
“BPBD Kabupaten Sleman telah membentuk FKKRS (Forum Komunikasi
Komunitas Relawan Sleman) beranggotakan perwakilan relawan dari seluruh
relawan yang ada di Kabupaten Sleman. Dengan melakukan pembinaan terhadap
FKKRS dalam jangka waktu tertentu merupakan salah satu pendekatan
penyampaian informasi dan program mitigasi bencana yang nantinya bisa
langsung di sampaikan kepada masyarakat di lokasi relawan berada di samping
masih ada upaya pendekatan yang lain kepada masyarakat. Mitigasi dilakukan
melalui sosialisasi, pembentukan desa tangguh bencana dan sekolah siaga
bencana. Dan juga kerjasama dengan rumah sakit serta univeritas yang ada di
Kabupaten Sleman.”
Banyak komunitas yang ada di Kabupaten Sleman tidak terlepas dari sifat
masyarakat yang responsif. Antara lain respon untuk membentuk komunitas peduli bencana
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yang tinggi. 38 komunitas yang ada harus dipetakan berdasarkan keahlian yang ada ke dalam
teritoring atau classtering. BPBD secara regular harus membina kelompok dan terlibat pada
evaluasi setiap program yang ada. Masyarakat yang terlibat terlebih dahulu harus diberikan
sosialisasi dan apabila telah timbul kesadaran kemudian diberikan simulasi. Strategi BPDB
Kabupaten Sleman dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan adalah menempatkan
masyarakat pada tingkat yang paling bawah untuk mengikuti sosialisasi, kemudian apabila
pengetahuannya sudah baik kemudian diberikan materi simulasi. Setelah simulasi diberikan
kemudian dilaksanakan wajib latih. Setelah semua tahap dilalui kemudian dinaikkan lagi
tingkatya menjadi komunitas.
Pemberian informasi mitigasi bencana dilakukan dalam bentuk sosialisasi,
pembentukan desa tangguh bencana, dan sekolah siaga bencana. Dalam hal meningkatkan
respon masyarakat dalam mitigasi bencana, menurut Ibu Asih Kushartati, Stp., MT. (BPBD
Kabupaten Sleman) bahwa:
“BPBD Sleman melakukan kegiatan – kegiatan mitigasi non-fisik, seperti sosialiasi,
peningkatan skill dalam penanggulangan bencana, memfasilitasi komunitas peduli
bencana, mengadakan sekolah siaga bencana. Sekolah siaga bencana disesuaikan
dengan daerah yang rawan bencana yang ditunjuk oleh pemerintah dengan
melakukan pelatihan-pelatihan agar sekolah-sekolah dapat tertarik melaksanakan
kegiatan-kegiatan rawan bencana.” (Wawancara 17 Juli 2015 pukul 10.00 Wib)
Sementara dalam melaksanakan kegiatan mitigasi bencana, BPBD Kabupaten
Sleman senantiasa berkoordinasi dengan aparat setempat, baik di tingkat kecamatan dan desa
serta para tokoh masyarakat sehingga dalam melakukan program mitigasi bencana diantara
satu lokasi dengan lokasi yang lainnya dilaksanakan sesuai dengan karakter masing-masing
tempat. Aparat pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan sumber daya dalam kegiatan
mitigasi, namun apabila masyarakat mempunyai sumber daya tersendiri maka dapat
dikolaborasikan.
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Selanjutnya salah satu program dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan
bencana Erupsi Merapi yaitu REKOMPAK. Rekompak memiliki dua unsur penting yang
menjadi kunci keberhasilannya, yakni filsafat dan mekanisme operasional yang bertumpu
pada nilai-nilai. Filosofis REKOMPAK adalah dari warga, oleh warga dan untuk warga.
Hal ini merupakan esensi paling penting terkait dengan terpenuhinya kebutuhan warga.
Sedangkan unsur kedua adalah mekanisme operasional di lapangan yang jelas, terarah,
terukur serta secara teknis dan moral kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.
Pembentukan Rekompak awalnya didasarkan pada dana yang diberikan kepada
BPBD Kabupaten Sleman untuk penanggulangan Erupsi Gunung Merapi terutama untuk
pembangunan rumah-rumah disekitar Gunung Merapi. Selain membangun rumah, dana
tersebut juga digunakan untuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) pemukiman.
PJOK pemukiman berada dibawah pengawasan Departemen Cipta Karya Jakarta. Cipta karya
ini memiliki lembaga yang biasa bermitra yang bernama Rekompak yang memiliki standar
tahapan pembangunan yang sama. Rekompak memiliki banyak fasilitator yang sering
mengadakan pertemuan untuk membentuk perencanaan, proses dan pelaksanaan di lapangan.
Rekompak merupakan 1 dari 25 bagian dalam penyelesaian penanggulangan Erupsi Gunung
Merapi antaranya bidang lingkungan, air, perindakom, dan lain-lain.
Rekompak ini difokuskan pada pendampingan penanganan sektor permukiman.
Dalam pembangunan permukiman, pemerintah melibatkan masyarakat seacara aktif mulai
dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi pembangunan permukiman warga.
Permukiman yang dibangun harus sesuai dengan standar bangunan tahan gempa. Dalam
pembangunan permukiman, tidak hanya dari pemerintah saja, ada juga yang berasal dari
bantuan pihak swasta. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Ibu Heni (BPBD Provinsi
DIY) menjelaskan bahwa:
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“Saya coba sampaikan pengalaman yang kita tangani untuk rekompak merapi saya
baca sekilas ya ini kan terkait dengan khsusunya di pemukiman ini gih ada
rekompak saya lihat ini jadi persepsi saya yang dimaksud khususnya penanganan
sektor pemukiman jadi mungkin saya awali dari kebutuhan pasca bencana itu pada
dasarnya ada 5 sektor pertama itu sektor infrastruktur, pemukiman, kedua sosial
budaya, ketiga ekonomi dan huntap. Kalau kita mencoba melihat disektor
pemukimannya saja dulu pasca erupsi merapi 2010 itu kan setelah terdata ada
203.000 terdampak kemudian kita melakukan verifikasi ada 2.682.000 itu akibat
erupsi kemudian 323.000 akibat lahar 323.000 KK yang masuk kriteria mendapatkan
bantuan perumahan ada 2.737.000 KK dari sekian jumlah itu yang mau direlokasi
cuma 232 memang yang lain belum bersedia waktu itu belum bersedia belum mau
ada 670 KK. Jadi ada 607 KK yang masih tinggal di daerah rawan bencana dan 232
mereka sudah terbangunkan rumah sampai akhir akhir 2014 sampai sekarang. Itu
terdiri dari 9 desa dari bebrapa huntap mereka tinggal modelnya tanah TKD juga
tanah mandiri tanah mandiri maksudnya mereka mereka menyediakan tanah sendiri
mencarikan tanah sendiri entah itu tanah sendiri atau beli sendiri jadi dengan
swadaya kalau yang mereka mandiri kemaren pemerintah membantu dengan
mengganti uang sesuai standar yang diberikan di TKD juga jadi bantuan bantuan
pemerintah juga berupa bantuan pembelian bahan bangunan itu kemudian
pembangunan rumahnya. Karena model awalnya itu dulu TKD terus satndar
harganya standar TKD itu 595.500 per meter per segi dan huntap diberikan 100
meter persegi. Plus fasilitas sosial jadi kalau dihitung perkiraannya itu per KK 150
meter per segi yang 100 bangunan rumah yang 50 untuk fasilitas umum jalan, dan
lain-lain. Terus dana awal jenis bencananya bencana nasional lintas provinsi
kemaren memang mendapat bantuan dari pusat BNPB itu modelnya bantuan sekolah
hibah selain dari APBN juga da dari APBD yang pertama APBD itu digunakan
untuk pengadaan tanah yang lain dari APBN. Pembangunan rumah itu dana dari
APBN dan juga ada bantuan dari JRF dan PRF dan kemudian pembangunannya dari
bukan dari masyrakat sendiri dengan pendampingan dari rekompak. Rekompak itu
programnya Kementrian PU Cipta Karya. Kemudian selain dari pemerintah dan
Bank Dunia, ada juga yang memberikan bantuan swasta kemaren itu KATAR
Telkom ada beberapa rumah sekitar 92 rumah dibangunkan oleh KATAR TELKOM
tetapi untuk pembagunan rumahnya tetap menggunakan standar bangunan kita tahan
gempa itu semua dilakukan uji tahan gempa. Waktu kita uji itu punya KATAR
TELKOM itu pemasangan instalansi listriknya tidak sesuai standart jadi kita
bongkar meskipun luas rumahnya lebih luas dari yang dibantu oleh pemerintah tapi
waktu itu standar pemasangan instalansi listrik tidak memenuhi standar jadi kita
bongkar.”
Rekompak dalam melakukan pendampingan terkait pembangunan hunian tetap
(huntap) untuk masyarakat mendapat beberapa kendala. Dimana ada sebanyak 607 KK yang
belum bersedia untuk pindah ke huntap. Pertama, masyarakat mendapat isu bahwa tanah
mereka yang ada di atas (daerah yang rawan terkena erupsi Merapi) akan digunakan untuk
hutan lindung. Kedua, masyarakat sudah merasa nyaman dan aman tinggal dilokasi awal.
Mereka meanggap apabila akan terjadi Erupsi Merapi pasti dapat diketahui tanda-tandany
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terlebih dahulu. Ketika, alasan ekonomi. Masyarakat menganggap apabila tinggal di huntap
itu tidak efisien, karena mereka harus bolak-balik dari huntap ke tempat yang menjadi mata
pencahariaan mereka. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Heni (BPBD Provinsi
DIY) menjelaskan bahwa:
“Soalnya katanya di masyarakat ada isu kalau tanah mereka yang diatas semua mau
digunakan untuk hutan lindung gitu miskipun sekarang disosialisasikan ke mereka
bahwa itu tetap menjadi hak mereka bahkan pemerintah memfasilitasi untuk
sertifikat hak milik tanah walaupun belum selesai masih tetap di BPN. Tanah
mereka itu tetap masih menjadi milik mereka sendiri dan bisa digunakan untuk
kegiatan perekonomian baik itu peternakan, perkebunan maupun kenyataan mereka
juga, disana juga untuk wisata juga itu yang pertama. Kedua mereka memang
merasa aman tinggal disana merasa tidak terancam apapun karena dia tahu merapi
itu berkala dan bisa dilihat tanda tandanya dan mereka siap kalau ada tanda-tandanya
mau meletus mereka siap kapanpun untuk mengungsi gitu dan kebanyak mereka
punya tempat dimana harus mengungsi gitu. Selain itu, karena alasan ekonomi kalau
mereka tinggal di huntap kan harus wira-wiri untuk melakukan kegiatan ekonomi itu
dianggap kurang efisien gitu.”

2.

NGO

Muhammadiyah Dessaster Management Control (MDMC)
Dalam membuat jaringan mitigasi bencana merapi, MDMC menggunakan jaringan
Muhammadiyah yang di Kabupaten Sleman sendiri mempunyai jaringan dari kecamatan
sampai ke desa – desa, rumah sakit, dan sekolah-sekolah (TK-SMA/SMK). Secara normatif,
MDMC bertugas menggerakan elemen – elemen dan potensi Muhammadiyah dalam kegiatan
penanggulangan bencana termasuk dalam erupsi Gunung Merapi. Secara konten, MDMC
memperkuat jaringan Muhammadiyah dengan membentuk MDMC di tingkat kabupaten
khususnya Kabupaten Sleman yang lahir pasca erupsi merapi. MDMC tingkat kabupaten ini
memiliki tugas mengkoordinasikan daerah Sleman khususnya di merapi tersebut. Selain itu,
MDMC mengembangkan fleg project yang berada di lereng merapi yang terdiri dari tiga
dusun dalam desa yang berbeda (1 di Desa Cangkringan dan 2 di Desa Pakem) dengan
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mengembangkan kesiapsiagaan tingkat komunitas. Dimana masyarakat didampingi membuat
profil dusunnya, membuat sejarah bencana, peta evakuasi bencana, dan simulasi siaga
bencana yang dihubungkan dengan rumah sakit terdekat sebagai pola penguatan mobilitas
masyarakat. Kemudian, secara inisiatif dan inspiratif MDMC tingkat Kabupaten bersama ibu
– ibu melakukan kegiatan – kegiatan di selter yang berada di HUNTAP (Hunian Tetap)
seperti mendirikan TK sebagai wujud untuk mendukung kebutuhan masyarakat untuk pindah.
Kemudian MDMC membuat atau membentuk komunitas – komunitas relawan di Sleman
yang sebenarnya berawal dari Pokam, IMM, Masyarakat Pemuda Muhammadiyah, dan lainlain, yang dilatih menjadi relawan yang memiliki kapasitas dalam penangganan bencana.
Kemudian, di sekolah – sekolah diadakan sosialiasi kesiapan bencana. Dalam membuat
Program mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, MDMC memulai sejak masih adanya
pengungsian dan pemulangan masyarakat dengan memperkenalkan kepada masyarakat.
MDMC merespon pengalaman dan ide dari korban bencana sehingga menjadi solusi
yang baru dengan melakukan FGD dan menggali informasi – informasi terkait erupsi merapi
seperti berapa kali meletus, ciri – cirinya dan lain-lain, yang dituangkan menjadi profil –
profil kampung atau desa yang mempunyai sejarah bencana yang tertulis.
Dalam melakukan pemetaan keberagaman masyarakat, MDMC menggunakan teknik
FGD bukan menggunakan teknik vertikal dalam membuat program mitigasi. Secara umum,
kebudayaan merupakan giologis, masyarakat memiliki kearifan lokal dan kemudian dari
kearifan lokal tersebut digali secara baik. Dalam hal ini masyarakat saling melengkapi satu
dengan yang lain dan memiliki nama tersendiri pada kampungnya. Dalam pemetaannya,
MDMC tidak melihat dari agama atau kebudayaan yang lainnya. Ini dilihat bahwa dalam satu
kampung atau desa memiliki keberagaman sehingga MDMC yang juga bagian
Muhammadiyah tidak menjadikan Muhammadiyah ini menjadi Leader tetapi menjadi
pelopor. Sebagai contoh di suatu desa yang berada di Cangkringan, ada sekolah
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Muhammadiyah dan wilayah Muhammadiyah yang sangat kuat tetapi yang menjadi leader
tetap kepala desa yang berada pada desa tersebut. Namun, dalam berjalannya program –
program tetap digaransi oleh Muhammadiyah. Hal ini yang menjadikan MDMC berbeda
dengan lembaga – lembaga lainnya.
Selain melihat dari keberagaman budaya, bisa dilihat dari perbedaan dari segi
ekonomi. Dimana masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik dan memiliki tabungan,
merasa akan baik – baik saja namun jika perekonomian seseorang yang hanya mendapatkan
pendapatan harian akan merasa kesulitan dalam mengahadapi bencana. Selain itu perbedaan
dengan disabilitas, ibu hamil dan lansia, kelompok – kelompok inilah yang harus
diselamatkan terlebih dahulu dan ini merupakan tugas kelada desa sebagai leader dalam
kesiapsiagaan bencana serta kejadian ini harus disimulasikan dan menjadi peta kampung atau
desa dalam kesiapsiagaan bencana. Melihat dari keberagaman dalam setiap masyarakat,
pemetaan seperti ini dilihat sangat penting dalam kesiapsiagaan bencana agar dalam
melakukan evakuasi dan pengungsian bisa saling membantu dan menghargai setiap hak
seseorang.
Selanjutnya dalam pemanfaatan sumber daya yang ada dalam masyarakat, MDMC
memanfaatkan dan menggunakan sebaik – baiknya pada sumber daya yang ada dan tidak
menambahkannya serta melakukan diskusi mengenai knowlege dan value. MDMC tidak
mengadakan sesuatu yang tidak dimiliki pada desa tersebut. Jadi apabila MDMC melakukan
evakusasi di suatu desa, MDMC melihat apa yang dimiliki di desa tersebut misalnya di desa
tersebut memiliki truk dan motor, kemudian dari sumber daya itulah yang akan digunakan
untuk melakukan evakuasi. MDMC tidak melakukan pengadaan tetapi apabila ada suatu
lembaga yang membantu misalnya dengan memberikan bantuan HT pasti akan diterima,
tetapi dalam hal ini tidak menjadikan MDMC ketergantungan. Hal ini menciptakan
kemandirian dan pembelajaran bagi masyarakat untuk melakukan evakuasi.
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Sementara untuk memperkuat softskill, kerjasama tim, toleransi dll, MDMC tidak
melakukan acara – acara tetapi MDMC masuk kedalam acara – acara yang telah dibuat oleh
masyarakat, misalnya rapat rutin di setiap RT, arisan ibu – ibu, dan atau perkumpulan warga
lainnya. Didalam acara tersebut MDMC melakukan sosialisasi – sosialisasi dalam
memberikan pengetahuan – pengetahuan tentang bencana dan kesiapsiagaannya dll. Sehingga
masyarakat dapat berpikir dalam penanganan bencana tidak mahal dan dapat melakukannya
secara berkelompok, bergotong royang, dan bekerja sama.
Strategi yang dilakukan MDMC dalam menciptakan pengetahuan dan pembelajaran
yang inovatif adalah Pertama, mengorganisasikan sumber daya lokal dengan membuat aturan
main dan membuat tujuan bersama walaupun bentuknya sederhana dan sifatnya harus
volunteer. Dan dalam pelaksanaannya, pembiayaan jangan dibagikan perorangan tetapi
langsung dibagikan dalam kelompoknya agar digunakan dengan sebaik mungkin. Sebagai
contoh dalam melakukan perkumpulan yang dimana ada dananya, masyarakat dengan
inisiatifnya menggunakan pendanaan tersebut sebagai modal awal dalam pembentukan
koperasi. Koperasi ini digunakan sebaik mungkin dan menciptakan inovasi baru dalam
pengembangan modal yang digunakan sehingga dapat bermanfaat dalam kesiapsiagaan saat
bencana tiba. Kedua, mengambil motivasi – moutivasi dari luar seperti pada lembaga lain
yang bisa dilakukan di desa tersebut dan mengajarkannya. Ketiga, mengikutsertakan
kelompok – kelompok ini dalam even – even nasional dalam penanganan bencana dan
kesiapsiagaan bencana.
Dalam perencanaan dan implementasi dalam program REKOMPAK MERAPI, secara
langsung MDMC tidak terlibat dalam perencanaan dan implementasi namun hanya terlibat
saat menjalankan program – program ketika di lapangan dan berkoordinasi pada saat
penangan bencana. Sebagaimana dijelaskan oelh Bapak Arif Nur Kholis (Penggurus MDMC)
bahwa:
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“Pertama, MDMC memperkuat institusi, mekanisme, dan kapasitas dalam program
mitigasi bencana dengan melakukan pelatihan – pelatihan perkuatan penanggulangan
bencana. Kedua menggunakan momentum merapi untuk mengadvokasi kebijakan
Muhammadiyah di Sleman terhadap pentingnya lembaga yang permanen, bukan
lembaga yang respontible. Ketiga melakukan rekruitmen yang berawal dari mantan –
mantan relawan dan melakukan pelatihan yang mengubah mindset bahwa bencana
tidak hanya sekedar tanggap darurat tetapi sampai urusan mitigasi dan rehabilitasi.”
(Wawancara Tanggal 17 September 2015 Pukul 13.00 Wib)
Dalam manajemen sumber daya dalam mengangani kekurangan air, MDMC
melakukan koordinasi dengan masyarakat apa yang dibutuhkan masyarakat dalam kebutuhan
air di desa tersebut. Misalnya masyarakat membutuhkan pipa air untuk mengalirkan air,
kemudian MDMC mengkonsep proposal dan mencari pihak ketiga yang bisa membantu
dalam pengadaan tersebut dan kemudian secara teknik masyarakat bergotong royong untuk
menggunakan bantuan – bantuan tersebut dalam pengaliran air. MDMC menjaga filosofi
Muhammadiyah yang sebagai fasilitator jangan sampai menjadikan Muhammadiyah terkesan
kaya dan menghilangkan kapasitas masyarakat sendiri. Apabila di Kabupaten Klaten terjadi
bencana, masyarakat yang pernah dibantu akan berinisiatif membalas bantuan yang pernah
diberikan. Hal ini lah yang terus menerus ditanamkan di dalam masyarakat agar saling
membantu dan bergotong royong sehingga dapat membantu masyarakat cepat bangkit dari
pasca bencana.
MDMC juga melakukan program sistem pemulihan ekonomi usaha mikro korban
erupsi gunung merapi. Program ini dilatarbelakangi oleh banyaknya korban secara materi
maupun non materi akibat erupsi merapi. Selain korban jiwa dan kerusakan bangunan
berdampak juga kerusakan pada bidang pertanian yang berdampak pada hancurnya
perekonomian masyarakat misalnya di Wilayah Turi yang terletak di wilayah demu radius 13
Km di Merapi kondisi tersebut berdampak pada pertanian salak sementara sama halnya
dengan Kecamatan Pakem dan Srumbung. Untui itu dalam kegiatan pemulihan ini MDMC
bekerja sama dengan World Vision. Secara umum kegiatan ini akan memetakan persoalan-
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persoalan

perekonomian

masyarakat

dan

merumuskan

perencanaan

pemmulihan

perekonomian masyarakat tersebut.
3.

Masyarakat
Pada saat mitigasi bencana seluruh elemen masyarakat dilibatkan mulai dari

Pemerintah daerah sampai masyarakat biasa. Pemerintah daerah membuat unit pelaksana
yang terdiri dari badan vulkanologi, BPBD, kecamatan Cangkringan, aparatur desa, relawan,
dan tokoh masyarakat. Tugasnya adalah untuk melakukan sosialisasi dan peringatan kondisi
Gunung Merapi, menyiapkan barak pengungsian, dapur umum, menyediakan mobil evakuasi,
dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan mitigasi bencana.
Untuk saat ini khususnya di Desa Umbul Harjo sudah menjadi KSB (Kampung Siaga
Bencana). KSB dibentuk tahun 2011 sesuai dengan SK kepala desa, tugasnya tidak jauh
berbeda dengan unit pelaksana yang dibuat oleh pemerintah daerah. Perbedaanya adalah KSB
berbasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari kepala dusun, RT/RW, tokoh
masyarakat, karang taruna, PKK, dan masyarakat desa Umbul Harjo.
Dalam pemanfaatan sumber daya dari berbagai elemen yang terlibat pada saat
mitigasi bencana yakni pemerintah daerah, menyiapkan segala kebutuhan sarana prasarana
dan logistik pada saat peringatan sampai dengan di lokasi pengungsian dan dibantu oleh para
relawan dan pihak swasta. Misalnya, pemerintah daerah menyiapkan dana relokasi, HT untuk
mempermudah akses Informasi, mobil evakuasi, dan sebagainya. Kemudian, relawan
menyiapkan mobil evakuasi dan siap sedia di lokasi untuk memberikan informasi kepada
masyarakat serta membantu relokasi. Dan pihak swasta membantu dana relokasi dan logistik.
Menurut Bapak Endri (Kepala Desa Umbul Harjo) menjelaskan bahwa:
“Pemilihan pendekatan berbasis komunitas dilakukan agar masyarakat ikut
berpartisipasi dalam mitigasi bencana karena hal tersebut akan memudahkan proses
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mitigasi, relokasi, sampai dengan pasca erupsi terjadi. Misalnya dalam proses
mitigasi, masyarakat dalam hal ini kepala dusun, tokoh masyarakat, dan juga pemuda
desa sering diajak diskusi agar infomasi dapat terus tersampaikan kepada masyarakat
lainnya. Selain untuk menyampaikan informasi, masyarakat juga diajak berdiskusi
mengenai jalur evakuasi yang nantinya akan digunakan pada saat relokasi”
(Wawancara Tanggal 19 Juli 2015 Pukul 15.30 WIB).
Untuk merespon ide dan pengalaman warga atau korban bencana erupsi Gunung
Merapi dilakukan dengan cara musyawarah dengan warga atau mengumpulkan tokoh
masyarakat yang ada disana. Kemudian setelah itu diimplementasikan pada program mitigasi
dan pemulihan bencana. Untuk mengatasi keragaman kebutuhan, praktek, kebiasaan, adat
istiadat, keyakinan, budaya masyarakat setempat dalam program mitigasi bencana dilakukan
dengan cara mengumpulkan warga untuk berdiskusi atau mengundang tokoh-tokoh
masyarakat.
Sementara itu, menurut Bapak Endri (Kepala Desa Umbul Harjo) bahwa :
“Dalam hal mitigasi bencana, pemerintah daerah, NGO dan masyarakat
memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam masyarakat dengan cara melibatkan
langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasinya. Program yang dilakukan
oleh pemerintah daerah, NGO dan masyarakat dalam memperkuat soft skill,
ketrampilan kolaborasi, kerjasama tim, kompromi dan toleransi yakni Rekompak,
yang memiliki kegiatan untuk memperbaiki kondisi fisik lingkungan masyarakat
berupa perbaikan jalan, drainase, dan rumah. Selain itu, dana rekompak juga dipakai
untuk penanganan bencana dikemudian hari, yakni dengan digunakan untuk membeli
HT yang dipakai oleh setiap kepala dusun, dibangunnya repeater yang berfungsi
sebagai pemancar agar jaringan HT lebih lancar, dan digunakan untuk membeli EWS
(Early Warning System) sebagai alat peringatan bencana. Dan Rekompak dikelola
langsung oleh masyarakat” (Wawancara Tanggal 19 Juli 2015 Pukul 15.30 WIB).
Program pemulihan ekonomi dilakukan oleh SKPD terkait di Pemda Sleman.
Misalnya Dinsos selama satu tahun lebih memberikan uang, sembako, dan kebutuhan lainnya
untuk menunjang kehidupan masyarakat. Program yang memberikan dampak / hasil yang
cepat seperti oleh Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu budidaya lele, namun programnya
tidak berjalan lama karena masyarakat tidak memiliki keterampilan terhadap budidaya lele.
Kemudian bantuan peternakan ayam, sapi perah (sebagai ganti rugi ternak yang mati).
Program lainnya yakni memberikan bantuan kepada kelompok ternak untuk membangun
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kandang / fasilitas sapi perah, dan melakukan pembinaan serta pendampingan kepada
kelompok pertanian terpadu. Selain Pemda, pihak swasta juga memberikan bantuan untuk
pemulihan ekonomi melalui pemberian hibah dana kepada masyarakat secara langsung.
Dalam menciptakan pengetahuan, pembelajaran yang inovatif, pemerintah daerah dan NGO
bersama-sama membuat program yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan cara melibatkan
langsung masyarakat dalam perencanaan program.
Implementasi Rekompak dilakukan untuk pemulihan pemukiman, jalan, drainase, dan
untuk perlengkapan penanganan bencana dikemudian hari. Dalam proses perencanaanya,
warga dikumpulkan terlebih dahulu (seperti Musrenbang), kemudian warga diajak diskusi
mengenai set plan hunian tetap (bentuk perumahan, jalan, drainase, listrik, dan sebagainya).
Dalam proses pembangunannya, warga dibentuk menjadi beberapa kelompok, setiap
kelompok beranggotakan 15 orang. Pembangunannya dilakukan langsung oleh masyarakat
dan tidak menggunakan jasa pemborong / kontraktor. Dananya dialokasikan dari Pemda
dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan dicairkan melalui bank yang ditunjuk langsung
oleh Pemda. Pencairannya dilakukan langsung oleh masyarakat. Rekompak sangat membantu
dan efektif dalam percepatan pembangunan masyarakat. Selain itu, membuat masyarakat
menjadi mandiri.
Selain program Rekompak, ada Program lainnya seperti PNPM, bantuan dari Negara
lain (Qatar dan Brunei) dalam bentuk dana hibah untuk pembangunan desa yang diberikan
langsung kepada kelompok masyarakat, perbankan, dan perusahaan. Untuk memperkuat
penanganan mitigasi bencana, Pemda, Aparat desa dan masyarakat membentuk KSB
(Kampung Siaga Bencana). Namun, untuk program khusus dalam mitigasi bencana seperti
CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan tidak ada, tetapi bantuan-bantuan pada
saat pasca bencana sangat membantu dalam pemulihan kondisi lingkungan masyarakat.
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KSB juga sudah memiliki program mobilisasi, sosialisasi, dan penanganan lainnya
untuk populasi yang rentan bencana. Selain hal tersebut, saat ini masyarakat sudah paham apa
yang harus mereka lakukan ketika terjadi bencana dikemudian hari. Karena sudah terstruktur
dalam program KSB melalui unsur kepala dusun, tokoh masyarakat, dan juga pemuda.
Misalnya, masing-masing dari mereka memiliki HT untuk akses informasi jika akan terjadi
bencana. Faktor lainnya adalah masyarakat sedikit trauma dengan kejadian erupsi tahun
2010, sehingga jika ada kejadian kecil pun masyarakat akan langsung bersiap-siap.
Pada saat terjadi bencana, manajemen sumber daya dilakukan bersama-sama oleh
Pemda, NGO, dan masyarakat melalui Unit pelaksana. Konsumsi pada saat terjadi bencana
sangat terpenuhi karena banyaknya bantuan yang datang. Tetapi pada saat bencana terjadi,
masyarakat sangat kekurangan air karena dampak dari erupsi dan juga karena sumber airnya
sulit didapatkan. Upaya untuk menanggulangi masalah air adalah dengan melibatkan pihak
swasta. Pada saat itu warga desa mendapatkan bantuan pompa air dari pihak bank dan
perusahaan.
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LAMPIRAN 1: DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN
1. TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN DALAM PEMERINTAH YANG BERSIFAT
HORISONTAL
a. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis membuat jaringan
yang tentang permasalahan yang akan diambil dalam mitigasi bencana
Merapi?
b. Bagaimana Pemerintah Daera Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis
memfokuskan isu mitigasi bencana Merapi?
c. Bagaiman pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing-masing elemen
anggota jejaring tersebut?.
d. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis memilih
pendekatan yang berbasis komunitas dengan partisipasi di dalam kegiatan
masyarakat yang akan diinterensi, dengan menghindari pola yang top-down
dalam implementasi kegiatannya?
e. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis melibatkan
masyarakat dalam perencanaan?
f. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis merespon
pengalaman dan ide dari korban bencana atau anggotanya sehingga menjadi
menjadi solusi baru dan kontribusi untuk dikembangkan.
g. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis melihat dan
memetakan keragaman kebutuhan, praktek, kebiasaan, adat istiadat,
keyakinan, dan peluang, budaya masyarakat setempat dalam program mitigasi
bencana?
h. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis memanfaatkan
sumber yang ada dalam masyarakat?
i. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis mengadakan
pendekatan berbasis komunitas dalam mengintegrasikan budaya sehingga
lebih inklusivis?
j. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis melakukan
kegiatan dalam memperkuat soft skill, ketrampilan kolaborasi, kerjasama tim,
toleransi, kompromi dan toleransi?
k. Bagaimana strategi Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis dalam
membangun partisipasi masyarakat dalam implementasi kegiatan dengan cara
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merespon apa yang mereka inginkan akan memperleh hasil yang lebih
maksimal?
l.

Bagaimana

strategi

Pemerintah

daerah,

NGO

dalam

menciptakan

pengetahuan, pembelajaran yang inovatif?

2. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN PUBLIK:
a. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis melakukan analisa
kebijakan yang berkaitan dengan proses memastikan bahwa kebijakan yang
hendak di ambil benar-benar dilandaskan atas manfaat optimal yang akan
diterima oleh publik dan bukan asal menguntungkan pengambil kebijakan
dalam pelaksanaan mitigasi bencana Merapi?.
b. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis

membuat

perumusan yang diatur dalam penyusunan agenda?
c. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis

membuat

formulasi kebijakan?
d. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis adopsi kebijakan?
e. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis melakukan
implementasi kebijakan?.
f. Apa saja program-program yang dilakukan?
g. Bagaimana perencanaan dan implementasi Program REKOMPAK MERAPI
yang melibatkan pemerintah, NGO dan masyarakat bisnis?
h. Bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut?
i. Apakah ada program yang lain selain REKOMPAK MERAPI yang melibatkan
pemerintah, NGO dan masyarakat bisnis? Bagaimana perencanaan dan
implementasi kegiatan tersebut?
j. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis

melakukan

evaluasi yang diperlukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan
publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya?
k. Apa saja program-program yang dilakukan?
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3. STRATEGI MANAJEMEN RESIKO BENCANA
a. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis menggabungkan
dengan lebih efektif pertimbangan risiko bencana kedalam kebijakan,
perencanaan, dan pemrograman pembangunan berkelanjutan pada semua
tingkat, dengan penekanan khusus pada pencegahan bencana, mitigasi,
kesiapsiagaan dan pengurangan kerentanan?
b. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis mengembangkan
dan memperkuat institusi, mekanisme, dan kapasitas di semua tingkat,
khususnya pada tingkat masyarakat, yang dapat berkontribusi secara sistematis
untuk pembangunan ketahanan terhadap potensi bahaya?
c. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis memasukkan
secara sistematis berbagai pendekatan pengurangan resiko ke dalam rancangan
dan implementasi program-program ketidaksiagaan darurat, respons, dan
pemulihan dalam rekonstruksi masyarakat terdampak?
d. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis memasukkan
program pengurangan resiko bencana sebagai prioritas program daerah dan
nasional dengan dasar institusional yang kuat dan implementasinya?.
e. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis mengidentifikasi
menilai dan memantau risiko bencana serta mengembangkan sistem
peringatan dini?
f.

Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis menggunakan
ilmu pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya
keselamatan dan ketahanan semua tingkat?

g. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis mengurangi
faktor-faktor resiko yang mendasari?
h. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis memperkuat
kesiagaan bencana untuk respon efektif pasa semua tingkat?.

4. KATEGORI ADAPTASI PASCA TERJADI BENCANA
a. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis melakukan
mobilisasi seperti relokasi populasi yang rentan terhadap bencana?
b. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis

melakukan

manajemen sumber daya misalnya kekuarangan air dan makanan saat segera
terjadi bencana?.
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c.

Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis diverifikasi
berkaitan dengan aset serta sumber daya rumah tangga dan masyarakat seperti
rencana pembangunan lahan kota?

d. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis melakukan upaya
untuk mengumpulkan usaha atau gerakan penggunaan sumber daya kolektif
dilaksanakan selama kondisi kekuarangan?
e. Bagaimana Pemerintah daerah, NGO dan masyarakat bisnis menyediakan
asuransi untuk melindungi bahaya bencana?
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LAMPIRAN 2: Sampul Modul Pelatihan Mitigasi bencana
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LAMPIRAN 3: Foto Kegiatan Penanggana Bencana Erupsi Merapi
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