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Abstrak
Dusun Demen terletak 14 km dari puncak Gunungapi Merapi. Keberadaan Gunungapi Merapi banyak
memberikan manfaat seperti bagi kesuburan lahan pertanian dan penyediaan sumber daya alam yang
melimpah. Selain manfaat, Gunungapi Merapi juga memberikan ancaman bencana bagi masyarakat yang
tinggal di dekatnya. Hal ini memberikan tantangan dalam melakukan evakuasi ke depannya. Dalam proses
evakuasi terdapat jalur evakuasi dan titik kumpul yang dapat digunakan oleh warga.
Masyarakat di Dusun Demen, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman banyak yang
belum memahami jalur evakuasi yang tepat untuk dilewati. Selain itu, di Dusun Demen juga belum ada
kesepakatan titik kumpul saat terjadi bencana,. Hal tersebut menjadikan jalur evakuasi dan titik kumpul
menjadi penting untuk dipahami oleh masyarakat. Dengan adanya pengabdian masyarakat berupa
pemetaan partisipatif jalur evakuasi dan titik kumpul diharapkan masyarakat dapat lebih memahami
penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul yang tepat. Jalur evakuasi dan titik kumpul tersebut juga akan
sesuai dengan pertimbangan pendapat warga yang lebih mengenal wilayahnya
Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi menjadi 4 kegiatan utama, yaitu pertama, sosialisasi
penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul yang tepat. Kedua, pemetaan partisipasif unsur-unsur
kebencanaan. Ketiga, pembuatan peta titik kumpul dan jalur evakuasi. Keempat, penyerahan hasil peta titik
kumpul dan jalur evakuasi kepada masyarakat Dusun Demen.
Kata kunci: participatory mapping, pemetaan partisipatif, manajemen resiko bencana
Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan
Teknologi Kegunungapian (BPPTK) Yogyakarta
mengatakan bahwa letusan Gunungapi Merapi pada
tahun 2010 merupakan letusan yang lebih besar
dibandingkan dengan letusan Gunungapi Merapi
yang pernah tercatat dalam sejarah, yaitu pada 1872
(Kompas.com edisi 9/11/2010) [2]. Hal ini
memberikan tantangan dalam melakukan evakuasi
ke depannya (Mei, dkk dalam Wiwaha, Estuning,
dan Rini, 2016). Dalam proses evakuasi terdapat
jalur evakuasi dan titik kumpul yang dapat
digunakan oleh warga. Salah satu kesulitan dalam
evakuasi bencana Gunungapi Merapi Tahun 2010
adalah masyarakat yang tidak tahu jalur mana yang
harus dilalui saat melakukan evakuasi (Wiwaha,
Estuning, dan Rini, 2016). Sebanyak 21,8% warga

1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang
termasuk daerah ring of fire. Hal ini berdampak
terhadap banyaknya gunungapi di wilayah
Indonesia. Salah satu gunungapi yang aktif berada
di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Gunungapi
Merapi. Keberadaan Gunungapi Merapi banyak
memberikan manfaat seperti bagi kesuburan lahan
pertanian dan penyediaan sumber daya alam yang
melimpah. Selain manfaat, Gunungapi Merapi juga
memberikan ancaman bagi masyarakat yang tinggal
di dekatnya. Gunungapi Merapi yang aktivitasnya
cenderung destruktif merupakan salah satu contoh
dari ancaman yang dapat merugikan wilayah di
sekitarnya (Wiwaha, Estuning, dan Rini, 2016) [1].
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sekitar lereng merapi masih ada yang belum
memahami jalur evakuasi yang tepat untuk
menyelamatkan diri ketika gunung berapi itu
mengalami peningkatan aktivitas (Handayani,
2018) [3].

terciptanya jalur evakuasi dan titik kumpul untuk
proses evakuasi bencana Gunungapi Merapi yang
dipetakan dan disepakati oleh masyarakat Dusun
Demen. Selain itu, Manfaat dari pengabdian
masyarakat ini yaitu terciptanya peta jalur evakuasi
dan titik kumpul untuk proses evakuasi bencana
Gunungapi Merapi.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh sebagian
masyarakat
di
Dusun
Demen,
Desa
Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten
Sleman. Banyak masyarakat di dusun tersebut
belum memahami jalur evakuasi yang tepat untuk
dilewati. Selain itu, di Dusun Demen juga belum
ada kesepakatan titik kumpul saat terjadi bencana,
padahal Dusun Demen berjarak sekitar 14 km dari
puncak Gunungapi Merapi. Hal tersebut
menjadikan jalur evakuasi dan titik kumpul menjadi
penting untuk dipahami oleh masyarakat. Agar
jalur evakuasi dapat dengan mudah dipahami oleh
masyarakat luas, khususnya masyarakat di Dusun
Demen, maka perlu diterapkan pembuatan peta
jalur evakuasi dan titik kumpul secara partisipatif
dengan mempertimbangkan pendapat warga
sebagai
sumber
informasi
utama
untuk
perencanaan. Pemetaan ini dalam istilah
perencanaan wilayah dan kota dikenal dengan
participatory mapping.
Pemetaan partisipatif
(participatory mapping) merupakan pendekatan
dari bawah (masyarakat) yang mengijinkan
masyarakat untuk membuat peta (Warner,2015) [4].
Peta yang dibuat merupakan peta sederhana yang
memungkinkan untuk mengumpulkan pengetahuan
personal masyararakat terhadap lingkungannya.
Dengan demikian, pemahaman masyarakat
mengenai kondisi wilayahnya akan bertambah
sehingga masyarakat tahu apa yang menjadi
kebutuhan wilayahnya.

2. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat
dengan judul Perencanaan Partisipatif dalam Upaya
Pengurangan Resiko Bencana Gunungapi Merapi di
Dusun Demen, Desa Pakembinangun, Kecamatan
Pakem, Kabupaten Sleman dilakukan dengan
menggunakan alur sebagai berikut.

Berdasarkan potensi dan masalah yang telah
disebutkan, tujuan dari pengabdian masyarakat ini
yaitu untuk memberikan pengetahuan kepada
Masyarakat Dusun Demen mengenai penentuan
jalur evakuasi dan titik kumpul yang tepat. Selain
itu, pengabdian masyarakat ini juga untuk
memfasilitasi Masyarakat Dusun Demen dalam
melakukan pemetaan partisipatif jalur evakuasi dan
titik kumpul untuk proses evakuasi bencana
Gunungapi Merapi. Terakhir, yaitu untuk
membantu pembuatan peta jalur evakuasi dan titik
kumpul untuk proses evakuasi bencana Gunungapi
Merapi.

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Kegiatan
Sumber: Tim Pengabdian Masyarakat, 2019

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui 3
tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan
pelaporan. 3 tahapan tersebut dilaksanakan selama
5 bulan.
Pada tahap persiapan, kegiatan yang dilakukan
yaitu:
1) Koordinasi dengan Kepala Dusun Demen dan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pakembinangun. Koordinasi dilaksanakan
untuk mencari kesepakatan waktu, tempat
pelaksanaan, dan peserta yang akan diundang.

Manfaat dari pengabdian masyarakat ini yaitu
terciptanya pemahaman Masyarakat Dusun Demen
mengenai penentuan jalur evakuasi dan titik
kumpul yang tepat. Manfaat lainnya yaitu dapat
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2)

Dalam tahapan ini disepakati akan diundang
40 warga Dusun Demen.
Persiapan kebutuhan terkait alat dan bahan
yang akan digunakan untuk pelaksanaan
kegiatan Perencanaan Partisipatif dalam Upaya
Pengurangan Resiko Bencana Gunungapi
Merapi.

kebencanaan. Ketiga, pembuatan peta titik kumpul
dan jalur evakuasi. Keempat, penyerahan hasil peta
titik kumpul dan jalur evakuasi kepada masyarakat
Dusun Demen.
Sosialisasi penentuan jalur evakuasi dan titik
kumpul yang tepat
Sosialisasi ini dilaksanakan oleh tim pengabdian
masyarakat. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk
memberikan pemahaman kepada masyarakat
tentang bencana dan manajemen bencana.
Manajemen bencana yang dimaksud di sini yaitu
persiapan
menghadapi
bencana
melalui
participatory mapping.

Pada tahap persiapan ini disepakati bahwa waktu
pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi dilakukan
pada 27 Juli 2019 pada pukul 19.00 – 22.00 WIB
Tempat pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di
rumah Kepala Dukuh Demen. Adapun tahapan
pelaksanaan kegiatan yaitu sebagai berikut:
1)

2)

3)
4)

Peserta diberikan bahan sosialisasi mengenai
penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul
yang tepat
Peserta diberikan sosialisasi mengenai
penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul
yang tepat oleh narasumber ahli kebencanaan
Peserta diberikan kesempatan bertanya kepada
narasumber
Peserta melakukan pemetaan partisipasif
unsur-unsur
kebencanaan
yang
akan
dimasukkan dalam peta, seperti lokasi titik
kumpul, arah jalur evakuasi. Pemetaan
partisipatif ini akan dilaksanakan dengan
fasilitator tim pengabdian masyarakat dari
Universitas AMIKOM Yogyakarta.

Pada kegiatan sosialisasi juga dijelaskan syaratsyarat penentuan titik kumpul dan jalur evakuasi
yang tepat sesuai dengan potensi bencana yang
terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka.

Selanjutnya, tim membuat peta titik kumpul dan
arah jalur evakuasi untuk kemudian dicetak dan
diletakkan di beberapa lokasi di Dusun Demen.
Pada tahap pelaporan, dilakukan pembuatan
laporan pengabdian masyarakat dengan judul
Perencanaan Partisipatif dalam Upaya Pengurangan
Resiko Bencana Gunungapi Merapi di Dusun
Demen, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan pengabdian masyarakat ini difokuskan
pada pemetaan titik kumpul dan jalur evakuasi
secara partisipatif oleh masyarakat Dusun Demen.
Kegiatan ini dihadiri oleh 20 masyarakat Dusun
Demen.

Gambar 2. Sosialisasi Penentuan Jalur Evakuasi dan
Titik Kumpul yang Tepat
Sumber: Dokumentasi Pengabdian Masyarakat, 2019

Pemetaan partisipasif unsur-unsur kebencanaan
Unsur-unsur kebencanaan yang dipetakan secara
partisipatif yaitu titik kumpul dan jalur evakuasi.
Pada kegiatan ini, masyarakat yang hadir dibagi
menjadi 2 kelompok.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini terbagi
menjadi 4 kegiatan utama, yaitu pertama, sosialisasi
penentuan jalur evakuasi dan titik kumpul yang
tepat. Kedua, pemetaan partisipasif unsur-unsur
291

Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2019

ISSN : 2615-2657

UNIVERSITAS AMIKOM Yogyakarta, 30 November 2019

Gambar 3. Peserta dibagi menjadi 2 kelompok untuk
berdiskusi
Sumber: Dokumentasi Pengabdian Masyarakat, 2019

Masyarakat diminta mendiskusikan bersama
kelompoknya tentang titik kumpul dan jalur
evakuasi yang tepat. Masyarakat sangat antusias
dalam pemetaan partisipatif ini. Di setiap kelompok
dalam berdiskusi juga difasilitasi oleh tim
pengabdian
masyarakat
Kemudian,
setiap
kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusi
mereka.
Gambar 5. Peserta Kelompok 2
Sumber: Dokumentasi Pengabdian Masyarakat, 2019

Setelah
masing-masing
kelompok
mempresentasikan
hasil
diskusi
mereka,
masyarakat dipandu dengan tim pengabdian
masyarakat berdiskusi untuk menentukan titik
kumpul dan jalur evakuasi yang tepat.

Gambar 6. Peta yang digunakan untuk berdiskusi
Sumber: Google Earth, 2019

Dalam diskusi tersebut telah disepakati bahwa di
Dusun Demen ini ada 2 titik kumpul. Titik kumpul
pertama yaitu di halaman rumah pak dukuh. Titik
kumpul kedua berada di halaman Masjid Dusun
Demen.

Gambar 4. Peserta Kelompok 1
Sumber: Dokumentasi Pengabdian Masyarakat, 2019
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Rumah-rumah penduduk diklasifikasikan masingmasing titik kumpulnya. Titik kumpul masyarakat
yang rumahnya di timur sungai berada di halaman
rumah pak dukuh. Titik kumpul masyarakat yang
rumahnya di barat sungai berada di halaman Masjid
Demen.

Dengan diberikannya peta hasil pemetaan
partisipatif tersebut harapannya masyarakat Dusun
Demen secara keseluruhan dapat mengetahui titik
kumpul yang terdekat dengan rumah mereka dan
cara menuju kesana melalui jalur evakuasi yang
telah disepakati.

Adapun arah jalur evakuasinya telah disepakati
dalam diskusi bahwa dibagi menjadi 2 arah. Hal ini
dilakukan agar ketika terjadi bencana, masyarakat
yang hendak menuju ke titik kumpul tidak saling
bertabrakan.

4. KESIMPULAN
1) Kesimpulan
Kegiatan pengabdian masyarakat dengan judul
Perencanaan Partisipatif dalam Upaya Pengurangan
Resiko Bencana Gunungapi Merapi di Dusun
Demen, Desa Pakembinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman dilakukan dengan melihat
masalah yang terdapat di sana.

Dalam diskusi juga telah disepakati koordinator
masing-masing titik kumpul. Hal ini dilakukan agar
ketika terjadi bencana, masyarakat tetap ada yang
mengkoordinir di masing-masing titik kumpul.
Koordinator di titik kumpul 1 yaitu Ketua RT 24.
Koordinator di titik kumpul 2 yaitu Ketua RT 25.

Pengabdian masyarakat dilakukan dengan 4
kegiatan utama, yaitu (1) sosialisasi penentuan jalur
evakuasi dan titik kumpul yang tepat, (2) pemetaan
partisipasif
unsur-unsur
kebencanaan,
(3)
pembuatan peta titik kumpul dan jalur evakuasi,
dan (4) penyerahan hasil peta titik kumpul dan jalur
evakuasi kepada masyarakat Dusun Demen.

Berikut gambaran peserta partisipatory mapping
ini.

Dengan adanya pengabdian masyarakat berupa
pemetaan partisipatif ini dinilai masyarakat ke
depannya dapat dimanfaatkan ketika terjadi
bencana. Ini sebagai langkah awal manajemen
resiko bencana di dusun mereka. Pengabdian
masyakat ini juga memberikan pemahaman
mengenai titik kumpul dan jalur evakuasi yang
tepat.
Sebelum pengabdian masyarakat ini dilakukan,
masyarakat belum memiliki kesepakatan mengenai
titik kumpul dan jalur evakuasi menuju titik
kumpul, sehingga ketika dulu terjadi bencana,
mereka tidak terorganisir. Dengan adanya hasil dari
pengabdian masyarakat ini harapannya ke depannya
jika terjadi bencana, masyarakat dapat terorganisis
dengan baik.

Gambar 7. Peserta Keseluruhan
Sumber: Dokumentasi Pengabdian Masyarakat, 2019

Pembuatan peta titik kumpul dan jalur evakuasi
Setelah pemetaan secara partisipatif titik kumpul
dan jalur evakuasi oleh masyarakat Dusun Demen,
tim pengabdian masyarakat membuat peta titik
kumpul dan jalur evakuasi.

Dukungan dari masyarakat untuk kegiatan
pengabdian masyarakat ini cukup tinggi. Dukungan
berasal masyarakat Dusun Demen yaitu kepala
dukuh, ketua RT, pemuda-pemudi, bapak dan ibu
masyarakat Dusun Demen. Pak kepala dukuh
membantu menyiapkan lokasi acara dengan cara
menyiapkan tikar.

Penyerahan hasil peta titik kumpul dan jalur
evakuasi kepada masyarakat Dusun Demen
Peta yang telah dibuat oleh tim pengabdian
masyarakat kemudian dicetak. Peta yang telah
dicetak tersebut diberikan kepada masyarakat
Dusun Demen untuk kemudian dipasang di Rumah
Pak Dukuh selaku titik kumpul 1, Masjid selaku
titik kumpul 2, Rumah Pak RT 23, Rumah Pak RT
24, dan Rumah Pak RT 25.
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Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yaitu terkait
dengan penyesuaian waktu pelaksanaan. Hal ini
dikarenakan di Dusun tersebut sedang banyak
kegiatan masyarakat. Selain itu, tidak semua
peserta yang diundang dapat menghadiri acara. Hal
ini dikarenakan ternyata pada hari yang sama
terdapat kegiatan lain di Dusun Demen, sehingga
masyarakatnya dibagi untuk menghadiri acara yang
berbeda. Meskipun demikian, kegiatan dapat
berjalan dengan lancar.
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2) Saran
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas,
dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:
a. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dapat
dikembangkan lebih lanjut di Dusun Demen
ini, yaitu terkait (1) sosialisasi terhadap
masyarakat apa saja yang perlu dibawa ketika
terjadi bencana, (2) sosialisasi tanda-tanda
erupsi gunung merapi yang mengharuskan
untuk dievakuasi, (3) penggalian asset dusun
yang dapat digunakan ketika terjadi bencana.
b. Antusiasme masyarakat Dusun Demen dapat
mendukung untuk pelaksanaan kegiatan
pengabdian masyarakat selanjutnya yang
berlokasi di sini.
Ucapan Terimakasih
Ucapan terima kasih diberikan kepada Lembaga
Pengabdian
Masyarakat,
Universitas
AMIKOM
Yogyakarta yang telah memberikan pendanaan untuk
kegiatan ini. Selain itu juga diberikan ucapan terima
kasih kepada Masyarakat Dusun Demen, Desa
Pakembinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman
yang telah bekerja sama dengan baik dalam
penyelenggaraan kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga
diberikan kepada Pak Kepala Dukuh atas kesediaan
rumahnya digunakan sebagai lokasi acara. Ucapan
terima kasih lainnya diberikan kepada seluruh pihak
yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah
membantu terlaksananya kegiatan ini.

294

