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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Secara geografis indonesia merupakan daerah rawan bencana.Indonesia termasuk 

wilayah Pasific Ring of Fire (deretan gunung berapi Pasific) yang bentuknya melengkung 

dari utara Pulau Sumatera-Jawa – Nusa Tenggara hingga ke Sulawesi Utara. Kepulauan 

Indonesia juga terletak di pertemuan dua lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh 3 

gerakan, yaitu Gerakan Sistem Sunda di bagian barat, Gerakan Sistem pinggiran Asia 

Timur dan Gerakan Sirkum Australia. Karena dua alasan itulah mengapa Indonesia sering 

mengalami bencana dalam kurun waktu 5 tahun saja Indonesia bisa mengalami 1150 

Bencana. 

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana, bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam, faktor non alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya 

korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis pada 

manusia. Selain itu bencana dapat juga didefinisikan sebagai peristiwa alam, buatan 

manusia atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga 

menimbulkan dampak negatif yang dahsyat bagi kelangsungan kehidupandi masyarakat. 

Indonesia pada setiap tahunnya mengalami bencana yang mengakibatkan 

kerugian jiwa maupun materi. Hal ini dikarenakan 83% kawasan Indonesia rawan 

bencana dan dari 220 juta jiwa penduduk indonesia, 98% warganya berada dalam tingkat 

tidak siap menghadapi ancaman bahaya (http://www.walhi.or.id, 2008). Korban tewas 
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disebabkan karena ketidak tahuan mereka pada tanda-tanda akan terjadinya bencana dan 

kurang kesiapsiagaan untuk menyelamatkan diri pada saat bencana datang. Korban 

bencana yang paling rentan adalah anak-anak dan masyarakat yang tinggal di daerah 

rawan bencana. Bencana yang terjadi menimbulkan beberapa resiko bagi manusia 

diantaranya meninggal dunia, cacat, trauma dan gangguan sosial psikologis. Selain itu 

juga menimbulkan kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, terganggunya 

pelayanan umum, dan kerusakan/ kehilangan harta benda. 

Faktor utama dari jatuhnya korban jiwa, kerusakan, dan kerugian yang timbul 

akibat bencana dikarenakan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta  

pengelola sumber daya hayati dan lingkungan terhadap resiko bencana di wilayahnya. 

Selain itu, dukungan mitigasi oleh pemerintah setempat yang belum memadai juga 

menjadi faktor tak terpisahkan (BNPB,2017:12). Hal ini mengakibatkan kesadaran, 

kewaspadaan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana belum 

maksimal. Berdasar pengalaman beberapa negara maju yang rawan bencana seperti 

Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, dan beberapa negara di Eropa, bahwa 

secara umum, kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan telah tumbuh serta berkembang 

melalui pendidikan dan pelatihan secara teratur dan dilakukan sejak dini sebelum adanya 

bencana datang. 

Beberapa bencana yang terjadi membuat pemerintah memberikan mitigasi 

(pencegahan) bencana dan kesiapsiagaan bencana (disaster preparedness) melalui 

pendidikan yang dijelaskan pada Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang 

penanggulangan bencana oleh pemerintah, disebutkan bahwa mitigasi adalah serangkaian 

upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 
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penyadaran dan peningkatan kemampuan (capacity) menghadapi ancaman bencana ( 

BAKORNAS PB, 2007:3). Pengurangan resiko bencana menurut pasal 37 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang 

mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Lebih 

singkatnya pengurangan resiko bencana merupakan upaya untuk mencegah mata rantai 

proses bencana, agar korban jiwa yang terdampak, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda dan dampak psikologis dapat dicegah serta diminimalisasi. 

Yogyakarta dikenal sebagai kota yang kaya akan potensi alam, budaya, dan 

Pendidikan. Keindahan alam Yogyakarta terjadi dari Gunung Merapi hingga Pantai 

Selatan. Namun dibalik keindahannya, kota Yogyakarta menyimpan potensi bencana 

diantaranya bencana gunung Meletus dan gempa bumi. Gunung Merapi adalah salah satu 

gunung api yang teraktif di Indonesia. Gunung ini terletak di antara empat kabupaten  di 

dua Provinsi yaitu Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten serta Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa 

Tengah. Dalam sepuluh tahun terakhir Gunung Merapi  telah mengalami dua kali letusan 

dahsyat, yaitu pada tahun 2006 dan 2010 lalu. Erupsi pada akhir 2010 lalu, menimbulkan 

hampir 300 warga lereng Merapi menjadi korban dan terenggut nyawanya akibat letusan 

dahsyat tersebut. Bencana letusan Gunung Merapi tahun 2010 merupakan letusan 

terbesar dalam satu abad terakhir. Akibat bencana ini, banyak kerugian yang dialami oleh 

masyarakat DIY dan Jawa Tengah. Kegiatan ekonomi, seperti industry pariwisata, sektor 

perdagangan dan jasa, serta aktivitas akademis, terutama di Kota Yogyakarta sempat 

terganggu.  
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 Bencana alam gempa bumi Yogyakarta yang terjadi pada tahun 2006 termasuk 

dalam gempa dahsyat dan masih berdampak hingga saat ini.  Bencana gempa bumi yang 

terjadi di Yogyakarta dan daerah disekitarnya pada Sabtu 27 Mei 2006 berkekuatan 5,9 

pada skala Richter, merupakan tipe gempa merusak dengan skala kerusakan 7 MMI 

(Modified Mercally Intensity). Skala kerusakan 7 MMI setara dengan 40 kiloton TNT 

alias dua kali lipat ledakan bom Hiroshima. (“Gempa Yogyakarta,” 8 Juni 2011). Korban 

jiwa mencapai angka lebih dari 6000, dengan rincian puluhan ribu orang terluka, dari 

luka memar hingga patah tulang dan ratusan ribu bangunan rusak parah hingga hancur 

total. Penyebab timbulnya korban dengan jumlah yang cukup banyak adalah 

ketidaksiapan saat terjadi bencana sehingga muncul kepanikan. Untuk menyiasati hal 

tersebut, yang perlu dilakukan pemerintah adalah membangun dan mendidik masyarakat 

yang sadar dan tanggap terhadap bencana yang akan dan sedang terjadi. Adapun 

beberapa hal yang dapat disosialisasikan dan dilatihkan ke masyarakat antara lain adalah 

pemerintah sebaiknya menyediakan sistem peringatan dini (sirine, detector, alat 

komunikasi,dll) yang dapat diandalkan terutama di daerah rawan bencana. 

Bencana yang terjadi di Yogyakarta memicu tumbuhnya Lembaga dan komunitas 

kebencanaan yang mana organisasi ini membantu pemulihan pasca bencana serta 

memberikan Pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat rawan bencana. Salah satu 

lembaga kebencanaan di Yogyakarta adalah Muhammadiyah Disaster Management 

Center (MDMC). Lembaga ini dirintis tahun 2007 dengan nama "Pusat Penanggulangan 

Bencana" yang kemudian dikukuhkan menjadi lembaga yang bertugas 

mengkoordinasikan sumberdaya Muhammadiyah dalam kegiatan penanggulangan 

bencana oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pasca Muktamar tahun 2010. MDMC 
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bergerak dalam kegiatan penanggulangan bencana sesuai dengan definisi kegiatan 

penanggulangan bencana baik pada kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat 

dan juga rehabilitasi. MDMC memprogramkan pembangunan komunitas siaga bencana 

yang telah diinisiasi oleh program - program Muhammadiyah sejak tahun 2006, dengan 

konsep pendampingan komunitas  pasca bencana yang dikenal dengan People Kampong 

Organized (PKO), Child Disaster Awareness for School and Communities (CDASC), 

Hospital and Communities Preparedness for Disaster Management (HCPDM)  dan 

Volcano Community - Hospital Ring (VaCHRi) . Program - program tersebut menjadi 

pembelajaran baik bagi MDMC untuk membangun program komunitas siaga bencana 

dengan menggunakan kekuatan jaringan kelembagaan (mdmc.or.id). 

Pengurangan resiko bencana dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis 

pendidikan, baik pendidikan formal, informal, maupun non formal. Pengurangan resiko 

bencana formal dapat dilaksanakan secara terintegrasi melalui muatan kurikuler yang 

telah ada maupun menjadi mata pelajaran sendiri yaitu sebagai muatan lokal. Pendidikan 

informal dapat melalui keluarga dimana sejak dini anak diajarkan cara mengevakuasi diri 

ketika terjadi bencana dan anak dapat diajarkan juga tanda-tanda saat akan terjadi 

bencana, keluarga dapat mengadakan pendampingan tersebut dirumah sehingga 

terbangun kepribadian anak yang tanggap bencana. Sedangkan untuk pendidikan Non 

Formal dapat melalui pelatihan pendidikan tanggap bencana atau melalui program 

kesetaraan paket A, B, dan C. 

Fenomena bencana alam yang sering terjadi inilah yang harus menggugah setiap 

manusia untuk sadar akan terjadi bencana. Secara medasar sistem tanggap bencana harus 

diterapkan di setiap keluarga. Wilayah tempat tinggal keluarga (domestik) merupakan 
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prioritas pertama dan utama dalam menjaga keamanan dan keselamatan personal maupun 

kolompok dalam hal ini anggota keluarga saat terjadinya bencana. Setiap keluarga harus 

mampu melaksanakan sistem tanggap bencana dengan beberapa tahapan yaitu : 

pengurangan dan pencegahan, perencanaan, persiapan, tindakan penyelamatan dan 

pertolongan, pemulihan, dan pengawasan. Namun seperti diketahui sistem tanggap 

bencana yang berpusat pada keluarga masih awam dilakukan oleh masyarakat di sekitar 

kita seperti yang diungkapkan Ujang Dede Lasmana seorang konsultan penanggulangan 

bencana bahwa : 

“sudah banyak program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat namun masih 
sedikit menyinggung tentang kesiapsiagaan bagi masyarakat untuk level keluarga per 
keluarga. Kesiapsiagaan keluarga adalah pondasi ketangguhan Negara terhadap 
bencana, keluarga yang memiliki kelentingan atau cepat pulih pasca bencana 
menyumbang porsi terbesar dalam ketangguhan bencana.” (Kompasiana,2013)  
 

Keluarga merupakan konsep yang bersifat multidimensional. Dalam bukunya 

pendidikan keluarga, Safrudin Aziz menguraikan bahwa keluarga adalah sekelompok 

orang yang terdiri dari kepala keluarga dan anggotanya dalam ikatan nikah ataupun nasab 

yang hidup dalam satu tempat tinggal memiliki aturan yang ditaati secara bersama dan 

mampu mempengaruhi antar anggotanya serta memiliki tujuan dan program yang jelas 

(Safrudin Aziz,2015:16). Definisi keluarga yang ditinjau dari fungsinya adalah sebuah 

sistem sosial untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya serta suatu media interaksi 

dengan komunitas yang lebih luas, menuju perwujudan kesejahteraan sosial secara umum 

(Kathryn Geldard dan David Geldard, 2011:79). Dapat disimpulkan keluarga mempunyai 

definisi adalah kelompok sosial yang mempunyai fungsi memenuhi kebutuhan 

anggotanya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial secara umum, keluarga adalah unit 
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fundamental sebuah masyarakat dan mempunyai pengaruh yang lebih luas dalam 

mewujudkan kesejahteraan komunitas. 

Jatuhnya korban akibat bencana alam yang terjadi di Yogyakarta menyadarkan 

bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan terjadinya bencana alam 

sehingga masyarakat tidak bisa menyelamatkan jiwanya maupun menyelamatkan anggota 

keluarganya. Sebagai lingkungan yang pertama dan terdekat keluarga memikul tanggung 

jawab utama dalam pendidikan nilai kepada anak. Keluarga sebagai tempat anak 

dilahirkan merupakan referensi pertama mengenai nilai-nilai, norma-norma, dan 

kebiasaan-kebiasaan menjadi acuan untuk mengevaluasi prilaku. Melihat hal inilah maka 

pelibatan keluarga menjadi sangat penting karena dengan memulai memberikan 

pendidikan kesiapsiagaan bencana mulai dari komunitas kecil yaitu keluarga maka akan 

dapat memberikan pengaruh yang besar, terutama dalam mengurangi jumlah korban jiwa 

saat terjadi bencana alam. Pendidikan keluarga yang bisa dilaksanakan dalam 

mengurangi resiko bencana ini dapat dilakukan dengan penanaman nilai yaitu orang tua 

menganggap anak sebagai objek yang harus menerima nilai-nilai yang diajarkan. Setelah 

menerima nilai tersebut, anak harus memasukkan ke dalam sistem nilai yang diyakininya. 

Disini orangtua dapat menanamkan pengetahuan mengenai bencana alam pada anak, 

menanamkan pada anak cara untuk menyelamatkan diri saat bencana, dan hal-hal apa 

saja yang harus dilakukan anak ketika bencana alam datang. 

Merujuk dari permasalahan yang telah diuraikan, peneliti memilih melakukan 

penelitian tentang evaluasi program yang dilaksanakan oleh MDMC pada keluarga di 

daerah rawan bencana yaitu penelitian yang berjudul ”Evaluasi Program Kesiapsiagaan 

Keluarga Dalam Menghadapi Bencana Yang Diselenggarakan Oleh Muhammadiyah 
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Disaster Management Center (MDMC) Yogyakarta”. Evaluasi dilakukan dengan 

menggunakan model Logical Framework, yang meliputi dampak jangka panjang, 

outcome, output, proses dan input program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi 

bencana. Pemilihan model evaluasi Logical Framework dengan asumsi agar dapat 

melihat bagaimana dampak jangka panjang dari program tersebut dan model evaluasi 

Logical Framework masih jarang digunakan sehingga diharapkan memberikan 

pemahaman lebih kepada peneliti. Acuan penentuan indikator keberhasilan dalam 

evaluasi ini adalah berdasarkan indikator penilaian kesiapsiagaan yang dikemukakan oleh 

LIPI UNESCO/ISDR pada tahun 2006. 

Melalui judul ini peneliti berharap dapat menjawab permasalahan yang muncul 

dalam proses pengurangan resiko bencana sehingga ketika terjadi bencana korban jiwa 

berkurang dan masyarakat dapat berkontribusi dalam mengurangi resiko bencana baik pra 

bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana serta lembaga dapat memperbaiki 

program jika terdapat hambatan dan kekurangan. 

B. Deskripsi Program 

Jatuhnya korban akibat bencana alam yang terjadi di Yogyakarta menyadarkan 

bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan terjadinya bencana alam 

sehingga masyarakat tidak bisa menyelamatkan jiwanya maupun menyelamatkan anggota 

keluarganya. Sebagai lingkungan yang pertama dan terdekat keluarga memikul tanggung 

jawab utama dalam pendidikan nilai kepada anak. Keluarga sebagai tempat anak 

dilahirkan merupakan referensi pertama mengenai nilai-nilai, norma-norma, dan 

kebiasaan-kebiasaan menjadi acuan untuk mengevaluasi prilaku. Melihat hal inilah maka 

pelibatan keluarga menjadi sangat penting karena dengan memulai memberikan 



9 
 

pendidikan kesiapsiagaan bencana mulai dari komunitas kecil yaitu keluarga maka akan 

dapat memberikan pengaruh yang besar, terutama dalam mengurangi jumlah korban jiwa 

saat terjadi bencana alam. 

Sebagai lembaga yang menangani bencana MDMC menginisiasi program 

kesiapsiagaan bencana untuk keluarga, target dari program ini adalah orangtua dan anak-

anak. Namun dalam perkembangan di lapangan program ini berbaur menjadi program 

Child Disaster Awareness for School and Communities (CDASC) yang mana lingkup 

pesertanya menjadi lebih luas tidak hanya anak-anak dan orangtua tetapi juga melibatkan 

sekolah sebagai lingkungan terdekat anak setelah rumah. 

Program CDASC meliputi workshop untuk anak yaitu berupa pelatihan 

menghadapi bencana yang masuk dalam kurikulum pramuka di sekolah, sosialisai kepada 

ibu-ibu dengan dikemas melalui parenting, dan rembug kampung yang didalamya 

membahas potensi bencana di lingkungan, ancaman serta kondisi lingkungan tempat 

tinggal. 

Saat ini program CDASC yang telah dilaksanakan di Desa Trimulyo,Blawong, 

Bantul Yogyakarta pada tahun 2015 pasca bencana gempa bumi Yogyakarta telah 

memiliki peta evakuasi yang bisa digunakan warga untuk menyelamatkan diri saat terjadi 

bencana dan memiliki perangkat pembelajaran untuk anak mulai dari lagu siaga bencana, 

permainan siaga bencana, dan film siaga bencana. Program kesiapsiagaan keluarga saat 

ini telah dikembangkan dan dilaksanakan pada daerah pasca bencana yaiti di Padang, 

Bengkulu, dan Garut. 
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C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat ditarik beberapa 

masalah yang terkait dengan kesiapsiagaan bencana dalam keluarga, antara lain : 

1. Secara geografis indonesia merupakan daerah rawan bencana yang pada kurun waktu 

5 tahun terjadi 1150 bencana. 

2. 83% kawasan Indonesia merupakan daerah rawan bencana dan 98% warga Indonesia 

berada dalam tingkat tidak siap dalam menghadapi ancaman bahaya. 

3. Korban bencana yang paling rentan adalah anak-anak dan masyarakat di daerah 

rawan bencana. 

4. Kota Yogyakarta menyimpan potensi bencana diantaranya bencana gunung Meletus 

dan gempa bumi dan menimbulkan banyak korban. 

5. Penyebab timbulnya korban tersebut diketahui disebabkan karena kurang adanya 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang datang. 

6. Sistem tanggap bencana yang berpusat pada keluarga masih awam dilakukan oleh 

masyarakat. 

7. Penggunaan model evaluasi Logical Framework belum banyak digunakan dalam 

kegiatan evaluasi.  

D. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah 

Dari beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat di daerah rawan 

bencana maka penelitian kali ini lebih difokuskan pada “Evaluasi Program Kesiapsiagaan 

Keluarga Dalam Menghadapi Bencana Yang Diselenggarakan Oleh Muhammadiyah 

Disaster Management Center (MDMC) Yogyakarta”. Mengingat akan pentingnya 

evaluasi program kesiapsiagaan keluarga agar nantinya lembaga dapat memperbaiki dan 
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meningkatkan kebermanfaatan program tersebut. Dari penjabaran masalah di atas dapat 

ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana dampak jangka panjang program kesiapsiagaan keluarga dalam 

menghadapi bencana yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster 

Management Center (MDMC) Yogyakarta? 

2. Bagaimana outcome program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana 

yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta? 

3. Bagaimana output program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta? 

4. Bagaimana proses program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta? 

5. Bagaimana input program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta? 

E. Tujuan Evaluasi 

Dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui : 

1. Dampak jangka panjang program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana 

yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta. 
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2. Outcome program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta. 

3. Output program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta. 

4. Proses program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta. 

5. Input program kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana yang 

diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) 

Yogyakarta. 

F. Manfaat Evaluasi 

1. Bagi Peneliti : 

a. Dapat mengetahui lebih mendalam metode keluarga dalam membentuk 

kesiapsiagaan keluarga dalam menghadapi bencana 

b. Dapat mengetahui dan memahami proses pendidikan bencana melalui keluarga 

2. Bagi Pembaca : 

a. Dapat mengetahui metode yang digunakan masing-masing keluarga untuk 

mengurangi resiko bencana. 

b. Menjadikan inspirasi dalam pengurangan resiko bencana yang difokuskan pada 

keluarga. 

 

 


