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RINGKASAN KEGIATAN PPM

Kegiatan PPM Berbasis Riset ini dilandasi oleh hasil penelitian yang
dilakukan oleh tim pengabdi pada tahun 2015 tentang Survei Gomorfologikal
Analitikal untuk Peneyediaan Informasi Geomorfologi dalam Mendukung
Pengelolaan Kebencanaan dan Lingkungan di Lereng Baratdaya Gunungapi
Merapi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa daerah lereng baratdaya di
Kecamatan Srumbung memiliki potensi sumberdaya dan bahaya erupsi yang perlu
dikenali dengan baik oleh masyarakat khususnya generasi muda melalui identifikasi
dan pemetaan. Selain hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan PPM ini juga didasari
oleh hasil PPM tahun sebelumnya yang diikuti oleh anggota karang taruna dan
OPRB yang memerlukan tindak lanjut berupa pelatihan soft skill dalam bentuk
pemetaan digital, khususnya berkaitan dengan tema bencana. Tujuan program ini
adalah: (1) Meningkatkan keterampilan kelompok pemuda dalam mengidentifikasi
jenis bahaya vulkanik di lingkungan sekitarnya, (2) Meningkatkan keterampilan
kelompok pemuda dalam memetakan bahaya vulkanik dengan bantuan teknologi
komputer. Pelatihan ini menggunakan metode pragmatis praktis yang digunakan
agar dalam waktu yang terbatas peserta pelatihan dapat menguasai materi dan
keterampilan tertentu yang dianggap mendasar khususnya keterampilan dalam
pemetaan potensi bahaya vulkanik pada setiap bentuklahan. khalayak sasaran
dalam kegiatan pengabdian ini adalah kelompok pemuda di wilayah lereng
baratdaya Gunungapi Merapi Kabupaten Magelang khususnya anggota
kepemudaan yang terlibat aktif dalam penanggulangan bencana baik tingkat desa
maupun kecamatan sebanyak 28 peserta.

Pelatihan ini memperoleh hasil sebagai berikut: (1) adanya tanggapan positif
dari peserta pelatihan yang nampak pada antusiasme tinggi selama mengikuti
pelatihan. Pada saat kegiatan praktik, peserta sedikit terhambat oeh kesulitan pada
awal pelaksanaan sehingga perlu adanya pendampingan dari narasumber dan tim.
Namun demikian dalam pelaksanaan praktik selanjutnya para peserta bahkan dapat
membantu satu sama lain apabila terdapat peserta yang tertinggal atau belum
memahami instruksi yang diberikan oleh narasumber, (2) keberhasilan pelatihan
yang ditunjukkan oleh kemampuan peserta dalam membuat peta juga tidak terlepas
dari keterampilan dasar peserta pelatihan dalam mengoperasikan komputer.
Berdasarkan bahan yang diberikan oleh tim pengabdi berupa perangkat lunak
(software) ArcGis 10.3. dan buku panduan pemeetaan, peserta paltihan juga dapat
menindaklanjuti hasil pelatihan dengan menerapkan keterampilan pemetaan dalam
bidang lain.
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KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat melaksanakan dengan
baik kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul: Pelatihan Keterampilan
Identifikasi dan Pemetaan Bahaya Vulkanik untuk Meningkatkan Peran Kelompok
Pemuda dalam Mitigasi Bencana Erupsi Merapi. Kegiatan ini merupakan PPM
berbasis riset dengan mengacu pada hasil penelitian dengan judul Suvei
Geomorfologikal Analitikal untuk Penyediaan Informasi Geomorfologi dalam
Mendukung Pengelolaan Kebencanaan dan Lingkungan di Lereng Baatdaya
Gunungapi Merapi, yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdi pada tahun 2015
melalui Hibah Penelitian Kelompok FIS UNY.

Kegiatan PPM ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat
khususnya kelompok pemuda dalam pengelolaan kebencanaan tahap mitigasi
bencana berupa keterampilan identifikasi dan pemetaan bahaya vulkanik.
Diharapkan dengan adanya kegiatan mitigasi bencana yang baik dapat
meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan dan
fasilitas dari berbagai pihak. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada Yth Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNY, Badan
Pertimbangan PPM Fakultas Ilmu Sosial UNY, Ketua Jurusan Pendidikan Geografi
FIS UNY, Pemerintah Kecamatan Srumbung, Pemerintah dan Lembaga
Kepemudaan empat desa peserta PPM yaitu Desa Kaliurang, Kemiren, Ngablak,
dan Srumbung, serta berbagai pihak yang telah membantu pelaksanaan PPM ini.

Pelaksanaan kegiatan PPM ini tentunya masih banyak terdapat kelemahan
dan kekurangan. Untuk itu segala masukan, saran, dan kritik yang membangun
untuk perbaikan pelaksanaan PPM pada masa mendatang sangat kami harapkan.
Semoga kegiatan pengabdian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, Desember 2016
Ketua Tim Pengabdi

Sriadi Setyawati, M.Si.
19540108 198303 2 001
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Risiko bencana di wilayah Gunungapi Merapi masih relatif tinggi oleh

karena banyaknya ancaman bahaya serta tingginya jumlah penduduk yang

bertempat tinggal pada daerah bahaya. Untuk mengurangi risiko bencana

tersebut, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007

tentang penanggulangan bencana dan PP Nomor 21 tahun 2008 tentang

penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu dilakukan kegiatan

pengelolaan bencana. Pengelolaan bencana terdiri dari beberapa tahap yang

saling berkaitan dalam suatu siklus antara lain meliputi kejadian bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasi, dan kesiapsiagaan

menghadapi bencana berikutnya. Apabila disederhanakan, secara umum

aktivitas dalam pengelolaan kebencanaan dapat dibatasi pada tiga hal pokok

yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan (Sudibyakto, 1997;

Kaku dan Held, 2013).

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, kegiatan pengelolaan bencana

perlu diterapkan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyakarat.

Paradigma pengelolaan kebencanaan yang berkembang dewasa ini lebih

difokuskan untuk mencegah timbulnya risiko yaitu pada tahap pra bencana atau

dikenal sebagai manajemen risiko. Pada tahap ini penguatan kapasitas

masyarakat dalam menghadapi bencana merupakan bagian yang sangat penting.

Penguatan kapasitas masyarakat dapat dibentuk dengan meningkatkan

partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pengelolaan bencana,

khususnya yang berkaitan dengan pengenalan lingkungan sekitar.

Wilayah lereng baratdaya Gunungapi Merapi sejak masa lampau selalu

menghadapi ancaman erupsi sehingga merupakan salah satu wilayah dengan

risiko bencana tinggi. Erupsi Gunungapi Merapi yang menjadi ancaman pada

wilayah lereng barat atau baratdaya selama ini tidak terlepas dari karakteristik

morfologi kepundan yang membuka ke wilayah tersebut (Andreastuti dkk,
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2006). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu oleh Pramono dkk (2015)

diketahui bahwa lereng baratdaya Gunungapi Merapi terdiri dari satuan

bentuklahan kepundan, kerucut gunungapi, lereng gunungapi, kaki gunungapi,

medan lava, dan medan lahar. Masing-masing bentuklahan memiliki potensi

bahaya erupsi yang berbeda-beda. Masyarakat umumnya bertempat tinggal pada

satuan bentuklahan kaki gunungapi dan medan lahar. Pengetahuan masyarakat

mengenai potensi bahaya yang menjadi ancaman di wilayahnya masih terbatas

pada pengetahuan erupsi secara umum, sementara itu pengetahuan spesifik

mengenai jenis dan distribusi bahaya pada bentuklahan yang ditempatinya masih

relatif kurang.

Untuk semakin meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi

bencana, serta sebagai upaya mendukung pengelolaan bencana yang baik

diperlukan upaya pengenalan dan pemetaan potensi pada setiap satuan

bentuklahan tersebut. Identifikasi dan pemetaan ini perlu dilakukan dengan

melibatkan masyarakat dengan pertimbangan (1) masyarakat adalah pengguna

yang akan memanfaatkan informasi dan peta tersebut, (2) disisi lain masyarakat

merupakan pihak yang paling mengenali lingkungan sekitarnya. Proses

penyusunan peta dengan bantuan teknologi komputer juga memerlukan keahlian

khusus sehingga unsur masyarakat yang dilibatkan adalah kelompok pemuda

yang umumnya banyak memanfaatkan teknologi komputer. Hal ini sekaligus

bertujuan untuk meningkatkan peran kelompok pemuda dalam mitigasi bencana.

Dalam kegiatan PPM terdahulu Setyawati dkk (2015) menemukan bahwa

peran pemuda dalam mitigasi bencana di desa-desa lereng baratdaya Gunungapi

Merapi belum sepenuhnya optimal. Umumnya kelompok pemuda banyak

terlibat namun tidak di semua desa mendapatkan proporsi tugas yang sama.

Untuk itu perlu diupayakan adanya kegiatan yang mendorong peran pemuda

untuk lebih aktif dalam kegiatan mitigasi bencana, sekaligus memberikan

keterampilan umum yang berguna sebagai life skill khususnya dalam hal

pemanfaatan teknologi komputer. Hasil kegiatan PPM terdahulu juga

menunjukkan banyak anggota kelompok pemuda yang telah familiar dengan

teknologi komputer. Kelompok pemuda juga memberikan respon positif untuk
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dilaksanakannya kegiatan yang mengarah kepada pengembangan sumberdaya

manusia khususnya dalam bidang kepemudaan.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil penelitian terdahulu yang telah

dilakukan oleh tim pengabdi, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan

tambahan informasi mengenai jenis bahaya dan sebarannya yang terdapat pada

wilayah permukiman masyarakat. Informasi ini dapat dimanfaatkan untuk

mendukung kegiatan pengelolaan kebencanaan yang selama ini telah berjalan.

Disamping itu kegiatan pelatihan ini juga diharapkan dapat mengarahkan

kelompok pemuda dalam kegiatan yang positif, yaitu peningkatan keterampilan

dalam aplikasi teknologi komputer untuk pemetaan.

B. Landasan Teori

1. Bencana Alam Erupsi Gunungapi

Dalam UURI No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

dijelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana dapat

dibedakan menjadi tiga yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana

sosial. Bencana alam menurut UURI No 24 Tahun 2007 adalah bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh

alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir,

kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Letusan gunungapi merupakan salah satu jenis bencana alam yang

termasuk dalam kategori bencana vulkanik (Sunarto dan Rahayu, 2006).

Indonesia memiliki jumlah gunungapi aktif terbanyak di dunia. Sementara itu

Verstappen (1994; 2013) menjelaskan di Indonesia tercatat terdapat 70

guungapi tipe A dengan letusan magmatik sejak 1600 masehi, serta terdapat

pula empat gunungapi bawah laut. Namun demikian jumlah gunungapi aktif

dan medan solfatara secara pasti belum diketahui antara lain karena pusat
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erupsi sering berpindah dan muncul pusat erupsi baru. Bahkan dalam rencana

aksi nasional pengurangan risiko bencana 2006-2009 disebutkan bahwa di

Indonesia terdapat 129 gunungapi aktif dan 500 tidak aktif. 70 gunung

diantaranya merupakan gunungapi aktif yang rawan meletus dan 15

gunungapi kritis. Sebagai salah satu negara paling vulkanis di dunia, bencana

akibat letusan gunungapi sangat potensial terjadi di Indonesia.

Bencana gunungapi merupakan jenis bencana alam yang disebabkan

oleh erupsi gunungapi, yaitu proses keluarnya magma dan atau gas vulkanik

dari dalam bumi ke permukaan bumi (Sagala dan Yasaditama, 2012). Adanya

pancaran magma dari dalam bumi yang berasosiasi dengan arus konveksi

panas, proses tektonik dari pergerakan dan pembentukan lempeng/kulit bumi,

dan akumulasi tekanan dan temperatur dari fluida magma menimbulkan

pelepasan energi sehingga menimbulkan letusan (Bakornas, 2007).

Sunarto dan Rahayu (2006) menjelaskan, bahwa konfigurasi

permukaan bumi di wilayah Indonesia sangat ditentukan oleh tumbukan tiga

lempeng tektonik. Tumbujan lempeng tektonik menyebabkan gempabumi

dan penunjaman kerakbumi. Penunjaman ini dapat diartikan sebagai

pemasokan material mentah untuk magma karena pelunakan dan pelelehan

batuan yang menunjam tersebut. Magma yang meleleh menambah isi

kandungan yang ada di dalam Bumi. akibatnya magma bergerak naik melalui

sesar-sesar yang menyebabkan aktifnya kembali gunungapi yang sudah ada.

2. Pengelolaan Bencana dan Mitigasi Bencana

Sudibyakto (1997) menjelaskan bahwa pengelolaan kebencanaan

merupakan sistem pengelolaan bencana alam merupakan kebutuhan nasional

yang bersifat sinambung baik bagi pemerintah maupun masyarakat berkaitan

dengan adanya bencana alam. Sistem pengelolaan kebencanaan merupakan

siklus yang terdiri dari rangkaian kegiatan yaitu kejadian bencana,

penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, mitigasim dan kesiapsiagaan

menghadapi bencana berikutnya, kemudian terjadi bencana kembali dan

seterusnya.
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Flanagan dkk (2011) membedakan tindakan dalam siklus pengelolaan

kebencanaan menjadi empat bagian pokok yaitu mitigasi, kesiapsiagaan,

tanggap darurat, dan pemulihan. Sementara itu Kaku dan Held (2013)

Membatasi aktivitas dalam pengelolaan kebencanaan menjadi tiga bagian

pokok yaitu mitigasi dan kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Mitigasi

mencakup pembangunan kapasitas dalam menghadapi bencana dan

monitoring pra bencana, tanggap darurat mencakup observasi situasi kritis

dan analisis data yang berhubungan dengan dampak bencana, sedangkan

pemulihan mencakup dukungan-dukungan yang diperlukan selama proses

pemulihan pasca bencana. Van Westen dkk (2011) menjelaskan siklus

bencana dalam kaitannya dengan penaksiran risiko bencana meliputi tanggap

darurat, pemulihan, analisis bahaya, analisis kerentanan, mitigasi dan

pencegahan, perencanaan kesiapsiagaan, serta prediksi dan peringatan untuk

bencana selanjutnya

Sunarto (2011) menjelaskan istilah mitigasi dapat diartikan sebagai

penjinakan, yaitu membuat sesuatu yang liar menjadi jinak atau yang keras

menjadi lunak atau lembut. Bencana yang umumnya liar dengan upaya

mitigasi diharapkan dijinakkan atau dilemahkan kekuatannya. Dalam UURI

Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan PPRI Nomor 21

tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dijelaskan

bahwa mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana,

baik melalui pembangunan fisik ataupun penyadaran dan peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana juga dapat

didefinisikan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak bencana yang

antara lain dapat dilakukan dengan pembangunan fisik, peraturan

perundangan, insentif, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan sosial,

kelembagaan, dan pengembangan sistem peringatan dini bahaya (Sudibyakto,

1997).

Mitigasi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengelolaan

bencana. Menurut PPRI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana, kegiatan mitigasi bencana dilakukan melalui (a)



6

perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis

risiko benana; (b) pengaturan pembangunan, pengembangan infrastruktur,

dan tata bangunan; (c) penyelengaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan

baik secara konvensional maupun modern. Menurut Sunarto (2011) cakupan

mitigasi bencana sangatlah luas dan secara umum mencakup enam strategi

mitigasi bencana yaitu pemetaan daerah rawan bencana, pemantauan,

penyebaran informasi, sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan/pendidikan,

serta peringatan dini. Dalam keperluan pelaksanaan mitigasi bencana dapat

pula disusun SOP mitigasi bencana, yaitu pedoman yang memuat rangkaian

urut-urutan kegiatan penjinakan becana yang disusun secara sederhana dan

sistematis agar terjadi kesamaan tindak dalam menentukan langkah

penyelesaian masalah, sehingga proses pelaksanaan pekerjaan lebih rapi serta

lebih tertib dan hasil yang diperoleh lebih optimal, efisien, dan efektif.

3. Pemetaan Daerah Bahaya Erupsi Gunungapi

Pemetaan daerah rawan bencana merupakan bagian penting yang

dilakukan dalam pengelolaan bencana. Sunarto dan Rahayu (2006)

menjelaskan bahwa untuk melaksanakan manajemen kebencanaan terlebih

dahulu diawali dengan pemetaan daerah rawan bencana. Dengan mengetahui

persebaran daerah rawan bencana maka akan lebih meringankan dalam upaya

mitigasi bencana maupun memperkecil risiko bencana.

Lebih lanjut Sunarto (2011) menjelaskan bahwa pemetaan daerah

rawan bencana merupakan salah satu dari enam strategi mitigasi bencana

sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 33 Th 2006 tentang Pedoman

Umum Mitigasi Bencana. Selengkapnya keenam strategi tersebut adalah

pemetaan daerah rawan bencana, pemantauan, penyebaran informasi,

sosialisasi dan penyuluhan, pelatihan/pendidikan, serta peringatan dini.

UURI No. 27 Th. 27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil juga telah mengamanatkan pemetaan daerah rawan bencana

sebagai bagian dari kegiatan nonstruktur/nonfisik dalam kegiatan utama

mitigasi bencana. Penyusunan peta rawan bencana bersama-sama

dilaksanakan dengan penyusunan peta risiko bencana, penyusunan peraturan
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perundang-undangan, penyusunan AMDAL, penyusunan tata ruang,

penyusunan zonasi, pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat.

Dengan demikian dapat diketahui kedudukan penting pemetaan sebagai

kegiatan yang perlu dilakukan dalam upaya pengurangan risiko bencana pada

masa yang akan datang.

C. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis situasi dan landasan teori yang telah diuraikan di

atas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Risiko bencana di wilayah Gunungapi Merapi masih relatif tinggi sehingga

diperlukan kegiatan pengelolaan kebencanaan untuk mengurangi risiko

bencana

2. Satuan bentuklahan yang ditempati oleh masyarakat sebagai wilayah

permukiman memiliki jenis dan distribusi bahaya yang spesifik yang belum

teridentifikasi dengan baik

3. Peran kelompok pemuda dalam mitigasi bencana belum sepenuhnya optimal

pada setiap desa yang termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi Merapi

Dari permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi di atas

selanjutnya disusun rumusan masalah untuk dipecahkan melalui pengabdian ini

yaitu: bagaimana agar kelompok pemuda pada desa-desa di kawasan rawan

bencana erupsi Merapi dapat lebih berperan dalam kegiatan mitigasi bencana,

khususnya dalam hal:

1. Bagaimana agar kelompok pemuda dapat memiliki keterampilan

mengidentifikasi jenis bahaya vulkanik di lingkungan sekitarnya?

2. Bagaimana agar kelompok pemuda dapat memiliki keterampilan memetakan

distribusi bahaya vulkanik di lingkungan sekitarnya dengan bantuan

teknologi komputer?

D. Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah:
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1. Meningkatkan keterampilan kelompok pemuda dalam mengidentifikasi jenis

bahaya vulkanik di lingkungan sekitarnya

2. Meningkatkan keterampilan kelompok pemuda dalam memetakan bahaya

vulkanik dengan bantuan teknologi komputer

E. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Meningkatkan peran kelompok pemuda dalam mitigasi bencana erupsi

gunungapi

2. Mengarahkan kelompok pemuda pada kegiatan yang bersifat positif yaitu

pengembangan potensi SDM kepemudaan khususnya dalam keterampilan

menggunakan teknologi

3. Membangun budaya sadar bencana bagi masyarakat yang bertempat tinggal

di kawasan rawan bencana III erupsi Gunungapi Merapi

4. Mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan pengelolaan

kebencanaan di wilayahnya
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BAB II

METODE KEGIATAN PPM

A. Khalayak Sasaran Kegiatan PPM

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah kelompok

pemuda di wilayah lereng baratdaya Gunungapi Merapi, Kabupaten Magelang,

khususnya anggota organisasi kepemudaan yang terlibat aktif dalam

penanggulangan bencana baik tingkat desa maupun kecamatan. Khalayak

sasaran dibatasi pada generasi muda dengan mempertimbangkan potensi yang

dimiliki dan peran aktif jangka panjang dalam kegiatan pengelolaan bencana,

dapat mengembangkan sendiri kegiatan mitigasi non struktural pada masa

mendatang, serta dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam

rangka pelaksanaan pengelolaan kebencanaan di daerahnya. Selain itu kelompok

pemuda memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik terhadap teknologi

komputer sehingga tujuan pelatihan diharapkan dapat tercapai secara optimal.

Anggota organisasi kepemudaan yang dimaksud adalah pemuda pada usia

sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi (20-35 tahun) yang tergabung

dalam lembaga pemberdayaan pemuda (LPP) tingkat desa baik karang taruna,

OPRB, Tagana, dan sebagainya.

B. Metode Kegiatan PPM

Metode pengabdian yaitu berupa pelatihan dengan pendekatan pragmatis

teoritis dan pendekatan pragmatis praktis.

C. Langkah-langkah Kegiatan PPM

Langkah dalam kegiatan pengabdian ini secara umum meliputi tahap

persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Dalam tahap persiapan

dilakukan kegiatan: (1) koordinasi dengan lembaga pemerintahan, masyarakat,

serta organisasi kepemudaan tempat kegiatan pengadian dilaksanakan, (2)

koordinasi dengan khalayak sasaran, (3) mempersiapkan materi, alat dan bahan

yang digunakan, serta narasumber yang akan menyampaikan pelatihan. Alat dan
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bahan yang dipersiapkan antara lain modul pelatihan dan media yang diperlukan

dalam pelaksanaan.

Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan

pragmatis teoritis dan pendekatan pragmatis praktis serta metode penyampaian

sesuai dengan materi pelatihan yaitu ceramah bervariasi, demonstrasi, dan

praktik. Pendekatan pragmatis teoritis digunakan agar materi jenis bahaya dan

pemetaan potensi bencana yang cukup banyak dapat lebih mudah dipahami oleh

peserta pelatihan. Berkaitan dengan tujuan tersebut, tidak semua materi akan

disampaikan tetapi lebih diutamakan materi dasar yang berkaitan dengan bahaya

erupsi, bentuklahan, dan pemetaan. Dalam penyampaian materi digunakan

beberapa metode yaitu: (1) ceramah, untuk menyampaikan materi yang

membutuhkan kejelasan teori, (2) tanya jawab dan (3) demonstrasi, untuk lebih

meningkatkan pemahaman peserta pelatihan atas materi yang disampaikan.

Pendekatan pragmatis praktis, digunakan dengan tujuan agar dalam waktu

yang terbatas peserta pelatihan dapat menguasai materi dan keterampilan

tertentu yang dianggap mendasar khususnya keterampilan dalam pemetaan

potensi bahaya vulkanik pada setiap bentuklahan. Melalui pendekatan ini peserta

diajak untuk melakukan praktik identifikasi potensi bahaya dan menyusun

informasi dalam bentuk peta. Metode yang digunakan adalah: (1) praktik, (2)

pelaporan, dan (3) diskusi. Pada tahap ini juga dapat dilakukan monitoring

proses pelatihan yang sedang dilaksanakan.

Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan utama yang dilakukan adalah

penyampaian materi, pelatihan pemetaan, dan pendampingan proses pemetaan

potensi bahaya vulkanik:

1. Ceramah bervariasi

Metode ini digunakan untuk menyampaikan teori dan konsep pokok yang

harus dipahami dan dikuasai oleh peserta. Metode ceramah disertai dengan

tanya jawab, dan penyampaian studi kasus. Materi yang disampaikan meliputi

latar belakang kegiatan pengabdian, mitigasi bencana, bahaya vulkanik, dan

pemetaan bahaya vulkanik.
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2. Demonstrasi

Selain ceramah bervariasi, metode demonstrasi juga digunakan dalam

kegiatan ini. Metode ini digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman

peserta pelatihan mengenai cara-cara pemetaan bahaya vulkanik yang

terdapat di lingkungannya dengan berbantuan teknologi komputer.

3. Praktik

Metode praktik dilakukan setelah penyampaian materi melalui ceramah dan

pemberian contoh melalui demonstrasi. Metode ini digunakan agar peserta

dapat mempraktekkan semua prosedur yang telah disampaikan dan

dicontohkan. Dengan melakukan praktik peserta diharapkan dapat

menghasilkan produk peta yang menginformasikan jenis bahaya vulkanik di

lingkungannya beserta distribusinya. Pada kegiatan praktik ini sekaligus

dapat diukur secara kasar tingkat keberhasilan pelatihan yang telah dilakukan.

Melalui metode ini instruktur juga dapat menemukan kesulitan-kesulitan

yang masih belum dapat diatasi oleh peserta, dan bersama-sama diupayakan

pemecahan masalahnya.

Secara umum dalam tahap pelaksanaan ini terdapat empat model kegiatan

yaitu: (1) pembahasan materi mitigasi bencana dan pemetaan bahaya vulkanik

dengan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi; (2) demonstrasi berbagai

tentang teknik pemetaan berbantuan teknologi komputer, (3) praktik menyusun

peta distribusi bahaya vulkanik, dan (4) konsultasi pasca pelatihan.

Tahap penyelesaian berupa evaluasi dan konsultasi. Evaluasi mencakup

evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengukuran tingkat keberhasilan penguasaan

materi. Evaluasi pengukuran tingkat keberhasilan dilaksanakan selama proses

dan setelah kegiatan.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat

Selama pelaksanaan pelatihan tidak ditemukan hambatan yang

mempersulit proses pelatihan. Program pelatihan yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dilakukan. Kegiatan

ini mendapatkan respon positif dari peserta yang ditunjukkan dengan antusiasme
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peserta dalam mengikuti penyampaian materi mengenai identifikasi potensi

bahaya vulkanik serta pemetaan bahaya vulkanik.

Beberapa faktor pendukung antara lain berupa koordinasi yang baik antara

tim pengabdi dengan pemerintah desa setempat yang diteruskan kepada

pengurus organisasi kepemudaan yang bergerak dalam bidang penanganan

bencana dan karang taruna. Oleh karena didorong faktor tersebut maka kegiatan

dapat terlaksana dengan baik dimana organisasi kepemudaan tersebut

mewakilkan beberapa anggotanya untuk mengikuti kegiatan. Selain itu peserta

pelatihan umumnya telah dapat menyiapkan sarana pelatihan berupa laptop

dengan instalasi perangkat lunak ArcGis 10.3
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BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN PPM

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini telah dilaksanakan selama dua hari dengan total 14 jam

pelaksanaan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 dan hari Minggu

tanggal 11 September 2015. Langkah awal kegiatan ini adalah penyampaian

usulan pelatihan Keterampilan Identifikasi dan Pemetaan Bahaya Vulkanik

untuk Meningkatkan Peran Kelompok Pemuda dalam Mitigasi Bencana Erupsi

Merapi pada empat desa di wilayah Kecamatan Srumbung yang termasuk dalam

kawasan rawan bencana (KRB III) erupsi Gunungapi Merapi. Keempat desa

tersebut adalah Desa Kaliurang, Kemiren, Ngablak, dan Srumbung. Usulan

tersebut diterima dengan baik yang diteruskan dengan komunikasi kepada

pengurus karang taruna di keempat desa tersebut.

Pelaksanaan kegiatan PPM ini didasari oleh hasil penelitian tahun 2015

yang dilaksanakan oleh tim pengabdi mengenai survei geomorfologikal

analitikal untuk penyediaan informasi geomorfologi dalam mendukung

pengelolaan kebencanaan dan lingkungan di lereng baratdaya Gunungapi

Merapi. Hasil penelitian menunjukkan daerah baratdaya Gunungapi Merapi

memiliki potensi sumberdaya dan bahaya erupsi yang perlu dikenali dengan baik

oleh masyarakat khususnya generasi muda dengan identifikasi dan pemetaan.

Selain hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan PPM ini juga didasari oleh hasil

PPM tahun sebelumnya yang diikuti oleh anggota karang taruna dan OPRB yang

memerlukan tindak lanjut berupa pelatihan soft skill dalam bentuk pemetaan

digital, khususnya berkaitan dengan tema bencana. Oleh karena kondisi tersebut

maka kegiatan PPM ini dilaksanakan dengan khalayak sasaran perwakilan

anggota karang taruna di empat desa KRB III Kecamatan Srumbung.

Gambaran hasil pelaksanaan PPM mulai tahap persiapan hingga akhir

adalah sebagai berikut:
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1. Tahap persiapan

Setelah melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintahan,

masyarakat, serta karang taruna, tim pengabdi menentukan khalayak sasaran

dan mengundang 30 peserta dari perwakilan anggota karang taruna empat

desa di KRB III Kecamatan Srumbung. Jumlah peserta yang hadir sebanyak

28 peserta dan yang mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir sebanyak

26 peserta.

Pada tahap persiapan tim pengabdi juga mempersiapkan materi, alat

dan bahan yang digunakan, serta narasumber yang akan menyampaikan

pelatihan. Alat dan bahan yang dipersiapkan antara lain buku materi

pelatihan, perangkat lunak ArcGis 10.3., alat tulis yang diperlukan peserta

pelatihan, serta media berupa LCD proyektor. Materi ajar dan narasumber

yang menyampaikan ditunjukkan dalam Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Materi Ajar dan Narasumber Kegiatan

No Materi Pelatihan Narasumber Jam
1 Pengenalan sistem pengelolaan

kebencanaan dan kedudukan peta
dalam mitigasi bencana

Dra. Sriadi Setyawati, M.Si. 2

2 Pengenalan soft skill pemetaan
pada anggota karang taruna

Dra. Mawanti Widyastuti, M.Pd. 2

3 Keterampilan dasar identifikasi dan
pemetaan bahaya vulkanik untuk
mitigasi bencana erupsi

Arif Ashari, M.Sc. 2

5 Praktik penyusunan peta dengan
perangkat ArcGIS 10.3

TIM 8

2. Tahap pelaksanaan

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di Desa Kemiren, Kecamatan

Srumbung, Kabupaten Magelang. Desa Kemiren merupakan salah satu desa

yang diteliti pada tahun sebelumnya. Letak Desa Kemiren relatif mudah

dijangkau dari desa-desa lain sehingga dipilih sebagai lokasi pelaksanaan

PPM. Metode pelatihan yang digunakan adalah pendekatan pragmatis teoritis

dan pragmatis praktis. Pendekatan pragmatis teoritis dilakukan melalui

penyampaian teori-teori tentang sistem pengelolaan kebencanaan dan fungsi
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keterampilan pemetaan dalam pengelolaan kebencanaan. Dalam

penyampaian materi digunakan beberapa metode yaitu: (1) ceramah, untuk

menyampaikan materi yang membutuhkan kejelasan teori, (2) tanya jawab

dan (3) demonstrasi, untuk lebih meningkatkan pemahaman peserta pelatihan

atas materi yang disampaikan. Adapun pendekatan pragmatis praktis

digunakan pada sesi praktik yang mencakup kegiatan (1) praktik, (2)

pelaporan, dan (3) diskusi.

Pada awal pelaksanaan pelatihan, para peserta diajak untuk berdialog

secara interaktif dengan tujuan mengetahui gambaran awal peserta pelatihan

dan kesiapan peserta pelatihan. Pada akhir pelatihan kembali dilakukan

diskusi untuk mengetahui perbedaan antara sebelum dan sesudah pelatihan.

Hasil diskusi pada akhir pelatihan menunjukkan bahwa peserta memahami

pelatihan yang dilakukan dengan tujuan menyusun peta yang dapat

dimanfaatkan untuk pengelolaan kebencanaan. Pada awal pelatihan masih

terdapat perbedaan persepsi tentang pelatihan, yaitu bahwa peserta

menganggap akan mendapatkan pelatihan pemetaan jalur evakuasi bencana.

Dalam kegiatan PPM ini para peserta diarahkan untuk dapat menguasai

keterampilan identifikasi bahaya vulkanik, menyusun peta desa masing-

masing, dan diminta melanjutkan untuk menyusun peta bahaya vulkanik.

Tabel 2 menunjukkan nama-nama peserta yang diundang mengikuti kegiatan

pelatihan.

Tabel 2. Daftar Peserta Kegiatan Pelatihan
No Nama Alamat
1 Utoyo Desa Srumbung
2 Annisa Palupiningtyas Desa Srumbung
3 Eka Dian Murni Desa Srumbung
4 S. Yumanto Desa Srumbung
5 Hartanto Desa Ngablak
6 M. Rofiq Desa Ngablak
7 Sukirno Desa Ngablak
8 Uswatun Khasanah Desa Ngablak
9 Alfi Kurniawan Desa Ngablak
10 Heri Susanto Desa Kaliurang
11 Ahmad Khoirul Mufid Desa Kaliurang
12 Awanda Ayu P Desa Kaliurang
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13 Dian Puji Dewi L Desa Kaliurang
14 Agus Ahmad Fatoni Desa Kaliurang
15 Endi Fathul I Desa Kaliurang
16 Budi Santoso Desa Kaliurang
17 Fitri Desa Ngablak
18 Edi Saputro Desa Ngablak
19 Arini Khoiriyah Desa Kemiren
20 Harista Wahyu Y Desa Kemiren
21 Suwarto Desa Ngablak
22 Andriyanto Desa Kemiren
23 Angger Pamungkas Desa Kemiren
24 Bayu Candra K Desa Kemiren
25 Siti Khoirunisa Desa Ngablak
26 Ahmad Ridwan Desa Ngablak
27 Dwiyana Desa Kemiren
28 S. Jamaludin Desa Kemiren

Hasil pelatihan menunjukkan adanya tanggapan positif dari peserta

yang nampak pada antusiasme tinggi selama mengikuti pelatihan. Pada saat

kegiatan praktik, peserta hanya sedikit mengalami kesulitan pada awal praktik

sehingga perlu adanya pendampingan dari narasumber dan tim. Namun

demikian pada kesempatan praktik selanjutnya para peserta bahkan dapat

membantu satu sama lain apabila terdapat peserta yang tertinggal atau belum

memahami instruksi yang diberikan oleh narasumber.

3. Evaluasi pelaksanaan

Evaluasi yang dilakukan mencakup evaluasi pelaksanaan program dan

evaluasi substansi pelatihan. Pelaksanaan program dapat dinilai baik karena

diikuti oleh lebih dari 70% peserta yang diundang. Kendala kehadiran peserta

adalah karena waktu pelaksanaan yang singkat dan masih kurang adanya

koordinasi dengan karang taruna sebagai khalayak sasaran, sehingga pada

saat kegiatan ini dilaksanakan terdapat berbagai kegiatan lain yang sedang

dilaksanakan dengan melibatkan anggota karang taruna lainnya. Dalam

konteks substansi karena keterbatasan waktu maka tidak seluruh materi dapat

disampaikan secara rinci, khususnya pada saat pendampingan praktik

penyusunan peta jenis bahaya. Oleh karenanya pada awal kegiatan praktik

masih terdapat beberapa peserta yang belum sepenuhnya memahami instruksi
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yang disampaikan oleh narasumber. Terdapat pula beberapa peserta yang

belum menyiapkan perangkat komputer laptop dengan software ArcGis 10.3.

Hal ini relatif menghambat pada awal pelaksanaan pelatihan namun dapat

diatasi penanganan instal software ArcGis oleh tim pembantu pelaksana.

Walaupun terdapat hambatan pada awal pelatihan, namun dilihat dari

antusiasme peserta selama diskusi dan praktik penyusunan peta sesuai yang

diharapkan oleh narasumber menunjukkan ketercapaian tujuan pelatihan ini

yang dapat dinilai baik (80%). Walaupun latar belakang peserta berbeda-beda

namun umumnya selama ini telah banyak terlibat aktif dalam organisasi

pengurangan risiko bencana (OPRB) dan telah banyak mendapat penyuluhan

mengenai bahaya Erupsi Merapi. Kondisi ini mempermudah dalam

pemahaman materi mengenai aktivitas vulkanik Gunungapi Merapi dan

bahayanya.

Pada akhir pelatihan peserta mengharapkan kegiatan semacam ini dapat

kembali dilaksanakan pada masa mendatang. Beberapa peserta juga

mengharapkan pelatihan soft skill berbasis komputer tidak hanya dilakukan

dengan tema pemetaan saja tetapi juga mencakup berbagai bentuk

keterampilan komputer yang lain. Peserta juga antusias untuk

menindaklanjuti hasil pelatihan karena keterampilan pemetaan yang telah

diperoleh juga dapat diterapkan dalam bidang lain misalnya membantu

pemetaan perencanaan pembangunan desa, dan sebagainya.

B. Pembahasan

Berdasarkan tujuan kegiatan pengabdian dan hasil pelaksanaan kegiatan

mulai tahap awal hingga evaluasi dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan

pengabdian ini telah sesuai dengan perencaan. Melalui pelatihan ini peserta

pelatihan yang merupakan perwakilan dari karang taruna masing-masing desa

telah dapat menguasai keterampilan dalam mengidentifikasi jenis bahaya

vulkanik di lingkungan sekitarnya, serta keterampilan dalam pemetaan wilayah

desa serta pemetaan bahaya vulkanik berbantuan teknologi komputer dengan

perangkat ArcGis 10.3.
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Keberhasilan pelatihan yang ditunjukkan oleh kemampuan peserta dalam

membuat peta juga tidak terlepas dari keterampilan dasar peserta pelatihan

dalam mengoperasikan komputer. Berdasarkan bahan yang yang diberikan oleh

tim pengabdi berupa perangkat lunak (software) ArcGis 10.3. dan buku panduan

pemetaan, peserta pelatihan juga dapat menindaklanjuti hasil pelatihan dengan

menerapkan keterampilan pemetaan dalam bidang lain. Kegiatan pelatihan

pemetaan ini merupakan bentuk suplemen untuk meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, serta peningkatan soft skill bagi

generasi muda khususnya anggota karang taruna sehingga dapat meningkatkan

peranannya dalam pembangunan desa setempat.

Pasca pelatihan para peserta juga mengharapkan tindak lanjut berupa

pendampingan dari tim pengabdi untuk meningkatkan keterampilan pemetaan

dalam bidang lainnya. Peserta pelatihan juga mengharapkan pendampingan

proses instalasi perangkat lunak ArcGis 10.3 pada personal komputer untuk

keperluan pendalaman dengan buku panduan yang telah diberikan oleh tim

pengabdi. Melalui kegiatan pelatihan ini anggota karang taruna di Desa

Kaliurang, Kemiren, Ngablak, dan Srumbung telah dapat mengidentifikasi dan

menyusun peta desa dan menindaklanjuti untuk menyempurnakan peta bahaya

vulkanik.

Selanjutnya berdasarkan analisis faktor penghambat dan pendukung

pelaksanaan kegiatan dapat disimpulkan bahwa selama kegiatan pelatihan tidak

terdapat kesulitan yang berarti karena program yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan dengan baik sesuai rencana. Pelatihan ini mendapat respon yang

baik dari peserta. Dukungan dari berbagai pihak khususnya perangkat desa

setempat selama kegiatan pelatihan ini sangat menentukan keberhasilan

kegiatan.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan pengabdian dan pelaksanaan pengabdian dapat

disimpulkan bahwa anggota karang taruna sebagai generasi muda perlu

mendapatkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan keterampilan salah

satunya keterampilan identifikasi dan pemetaan bahaya vulkanik. Keterampilan

ini sangat penting bagi masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah vulkan

aktif yang menghadapi bahaya namun disisi lain juga memiliki potensi

sumberdaya yang perlu dikelola dengan baik. Dalam konteks mitigasi bencana

pelatihan pemetaan merupakan bentuk mitigasi bencana non struktural yang

dilakukan pada tahap pra bencana.

Keterampilan anggota karang taruna dalam identifikasi dan pemetaan

bahaya vulkanik dengan bantuan teknologi komputer selanjutnya dapat

meningkatkan peran kelompok pemuda dalam mitigasi bencana erupsi

gunungapi, mengarahkan generasi muda pada kegiatan yang bersifat positif,

serta mendukung pembangunan desa yang memerlukan pemetaan dengan karang

taruna sebagai pelaksananya.

B. Saran

1. Tim pengabdi perlu melakukan observasi lapangan dan persiapan lebih

panjang untuk mengetahui kebutuhan khalayak sehingga kegiatan pelatihan

yang dilakukan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran.

2. Tim pengabdi perlu mempersiapkan dengan baik bahan-bahan yang

diperlukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Bahan-bahan yang dimaksud

antara lain buku panduan dengan cetak warna dan perangkat lunak ArcGis

10.3 yang perlu diselesaikan instalasinya sebelum pelaksanaan sehingga

tidak menghambat dan mengurangi waktu peserta dalam mengikuti

pelatihan.
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3. Program pengabdian ini dapat dilakukan pada tahun-tahun mendatang pada

lokasi berbeda untuk meningkatkan keterampilan generasi muda dalam

pemetaan baik dengan tema pemetaan bahaya vulkanik maupun pemetaan

administratif desa.

4. Program pengabdian ini juga dapat dikembangkan dengan khalayak sasaran

di sekolah untuk pemetaan bahaya di lingkungan sekolah
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