
 

RINGKASAN 
 
 
Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung 
Merapi di Wilayah DIY dan Jateng 2011-2013 telah ditetapkan oleh BNPB dan Bappenas 
pada Juni 2011. Salah satu kebijakan pokok dalam rencana aksi ini adalah relokasi 
penduduk di Area Terdampak Langsung erupsi Gunung Merapi. Kebijakan ini 
mencakup 9 dusun, 3 desa di wilayah Cangkringan, Kabupaten Sleman, DIY. Sebagian 
sudah dilaksanakan melalui program REKOMPAK, sebagian menunggu relokasi 
umum, dan sebagian menolak relokasi. Jumlah yang menolak relokasi mencapai lebih 
dari 500 rumah-tangga di 4 dusun, 2 desa.  
 
Kami memandang perlu untuk meninjau kembali dan mengkaji kebijakan relokasi 
terhadap penduduk yang menolak dan kembali ke dusun-dusun asal. Setidaknya ada 
dua pertimbangan, yaitu, pertama, penetapan Area Terdampak Langsung erupsi 
Gunung Merapi didasarkan pada rasionalitas ilmu pengetahuan (hard science) namun 
tidak mempertimbangkan keberadaan penduduk dan rasionalitas pengetahuan lokal. 
Kedua, implikasi sosial kebijakan relokasi pada penduduk yang menolak dan kembali 
ke dusun-dusun asal sangat serius yaitu berupa eksklusi sosial. Tinjauan dan kajian ini 
dilakukan melalui review kebijakan dan penelitian lapangan secara kwalitatif. 
  
Hasil review kebijakan menunjukkan adanya tiga kelemahan, yaitu, pertama, bangunan 
rasionalitas ilmu pengetahuan (hard science) penetapan Area Terdampak Langsung 
erupsi Gunung Merapi tidak diinterseksikan secara inter-disipliner dengan ilmu 
pengetahuan sosial-budaya dan pengetahuan lokal; kedua, ada ketidaksesuaian hukum 
dalam penetapan Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi; dan ketiga, kebijakan 
relokasi tidak dirancang secara matang sebagai strategi penyesuaian penduduk di ling-
kungan baru. Sedangkan hasil penelitian lapangan memperlihatkan adanya implikasi 
sosial terhadap penduduk yang menolak dan kembali ke dusun-dusun asal yaitu 
berupa eksklusi sosial.  
 
Kami membuat dua pilihan strategi kebijakan sebagai rekomendasi dan 
implementasinya. Pertama, kebijakan relokasi harus dirancang secara matang sebagai 
strategi penyesuaian penduduk di lingkungan baru melalui implementasi secara 
bertahap. Kedua, alternatif kebijakan relokasi adalah kebijakan permukiman kembali 
(resettlement) apabila kebijakan relokasi gagal memenuhi syarat pokok antara lain 
kesediaan penduduk untuk direlokasi dan ketersediaan lahan untuk permukiman dan 
penguasaan sumber-sumber penghidupan baru. Kebijakan permukiman kembali harus 
dibangun secara terpadu dengan sistem peringatan dini baik yang berbasis teknologi 
maupun pengetahuan lokal serta mengutamakan keswadayaan masyarakat. 


