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ABSTRAK 

 
Gempa bumi 27 Mei 2006 menimbulkan banyak menelan korban baik jiwa 

maupun harta benda sebagian besar masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta  
khususnya kabupaten Bantul, Gunungkidul,  dan Jawa Tengah khususnya sebagian 
Kabupaten Klaten. Kondisi masyarakat yang sebelumnya mengalami krisis berbagai 
dimensi semakin terpuruk.  

Dengan keadaan seperti tersebut diatas diperlukan kepedulian masyarakat 
untuk mengajak bangkit kembali mejalani kehidupan yang  mendatang. Kepedulian 
dapat berupa kegiatan pemberdayaan segala aspek seperti bidang pendidikan, 
kesehatan, ekonomi dll. Untuk menumbuhkan motivasi berusaha bangkit kembali 
perlu masayarakat korban gempa diberikan berbagai ketrampilan dalam rangka  
meningkatkan kemandirian secara ekonomi. Ketrampilan yang diberikan dapat 
melalui Program Kecakapan Hidup    ( Life Skills ), brdasarkan pada ketersediaan 
SDM, sumber daya lokal, ketersediaan mitra dan ketersediaan pasar satunya adalah 
ketrampilan di bidang fishion.  

 
Kata kunci : Pemberdayaan, Korban gempa, motivasi, Life Skills, kemitraan, 

kemandirian. 
 

 
PENDAHULUAN. 
 
 Kondisi masyarakat  di wilayah korban gempa pasca gempa perlu dilakukan  
upaya pemberdayaan ( Empowerment ) dalam bidang sosial dan ekonomi. Hal  ini 
dikhawatirkan nantinya akan semakin terpuruk melihat kondisi kerusakan dan korban 
akibat yang ditimbulkan gempa tektonik. Juga untuk mengantisipasi keputusasaan 
masyarakat akibat penanganan  pasca gempa dari pemerintah yang belum pasti . 
 Dari beberapa mass media baik elektronik maupun cetak gempa tektonik 27 Mei 
2006 menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan fisik yang tidak sedikit, banyak 
korban yang meninggal, kehilangan tempat tinggal karena rumahnya rusak bahkan rata 
dengan tanah , hilangnya pekerjaan yang menimbulkan pengangguran sehingga 
penganguran semakin meningkat, banyaknya terjadi putus sekolah akibat kemampuan 
masyarakat untuk membeayai sekolah anak-anak mereka tidak ada lagi.  
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Dengan kondisi seperti tersebut diperlukan suatu tindakan pemberdayaan 
masyarakat korban gempa secara terpadu dari segala pihak baik di bidang Sosial maupun 
ekonomi untuk memulihkan kondisi korban gempa. 

Pemberdayaan sosial dilakukan untuk menumbuhkan kembali semangat yang 
telah hilang, mengurangi ketergantungan akan bantuan dari pihak luar. Pemberdayaan 
Ekonomi diperlukan untuk bangun kembali dari keterpurukan keluarga yang sebagian 
besar korban gempa banyak mengalami penurunan kemampuan dibidang ekonomi akibat 
kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan karena tempat mereka bekerja tutup, 
usaha mereka rusak dan akhirnya tutup. Dalam usaha Pemberdayaan baik dibidang sosial 
dan ekonomi ini diperlukan adanya kemitraan dari berbagai pihak, khusunya untuk 
bidang ekonomi diperlukan kemitraan dibidang permodalan, pemasaran serta  
peningkatan SDM-nya.  

Berdasarkan pengamatan dilokasi korban gempa di DIY dan Jawa Tengah 
khususnya Kabupaten Bantul  dan Klaten adanya peluang kerja baik secara mandiri 
maupun kelompok, potensi lokal serta SDM yang mendukung, tersedianya mitra kerja 
baik dibidang permodalan maupun tenaga Fasilitator maka satu usaha pemberdayaan 
masyarakat korban gempa dibidang ekonomi salah satunya dilakukan dengan diadakan 
Program Life Skills di bidang tekstil dan Fashion. 
 
 
PEMBAHASAN. 
 
 Dari uraian masalah seperti diatas maka Pemberdayaan ( Empowerment ) melalui 
penyelenggaran Pelatihan Kecakapan Hidup ( Lifi Skills ) bagi masyarakat korban 
Gempa terutama di DIY dan Jateng , khususnya di wilayah Kabupaten  Bantul dan Klaten 
sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Pemberdayaan ( Empowerment ) sendiri 
artinya “ Empowerment is a social action process that promotes the participation of 
people, organisations and communities toward the goals of increased individual and 
communal control, political, efficacy, improved quality of individual and communal life 
and improved social justice “       ( David L. Krantz, hal. 11 ) 
 Dengan melihat definisi di atas maka empowerment masyarakat korban gempa 
dibidang sosial maupun ekonomi diperlukan supaya tidak menjadi obyek suatu program 
tetapi menjadi subyek yang aktif dalam program pemulihan kondisi korban pasca 
bencana. 

Usaha yang diperlukan yaitu membangkitkan kembali semangat yang ada dengan 
cara mengadakan motivasi untuk mendorong atau mendongkrak semangat yang sudah 
runtuh menjadi tegak dan kuat kembali untuk menjalani kehidupan ke depan, selanjutnya 
perlu dilakukan tindakan nyata akan pembekalan dan pendampingan masyarakat untuk 
melakukan usaha.  
Adapun usaha-usaha yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut : 
 

1. Pemulihan semangat untuk bangkit kembali. 
  Usaha pemulihan semangat sangatlah penting untuk dilakukan sebelum 
kegiatan lain yang sifatnya lebih bersifat fisik.   
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Menurut Maslow, 1984, hal. 41 “  .. pada diri manusia yang sangat merasa 
kekurangan segala-galanya dalam kehidupannya, besar sekali kemungkinan 
bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis dan bukan lain-
lainnya. Seseorang yang kekurangan makanan, keamanan, kasih sayang dan 
penghargaan besar kemungkinannya akan lebih banyak membutuhkan makanan 
dari yang lain.  

Pemulihan ini dilakukan untuk  usia anak-anak sampai dengan orang tua 
baik perempuan maupun laki-laki, sehingga mereka akan bangkit dan 
bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik di bidang sosial 
maupun ekonomi. Kegiatan ini bisa dilakukan pendampingan, konsultasi oleh 
pihak masyarakat sendiri maupun dari pihak luar seperti dari lembaga-lembaga 
pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah baik dalam negeri maupun 
luar negeri.  

 
2. Kegiatan Pemulihan Kebutuhan tempat tinggal yang sehat 

 
Kebutuhan fisik terutama tempat tinggal sangat penting untuk dilakukan 

kerena tempat tinggal yang aman sehat meskipun sekecil dan sesederahana apa 
pun sangat penting dan diperlukan untuk korban gempa dalam melakukan usaha 
pemulihan pasca korban gempa. Usaha lain tidak akan menghasilkan kalau 
kebutuhan rasa aman dari dari keluarga belum terpenuhi terutama kebutuhan akan 
temat tinggal yang aman dan sehat.      

 
3. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Keluarga 

 
Setelah mempunyai semangat kembali untuk menjalani kehidupan dan 

mempunyai tempat tinggal yang sehat  meskipun kecil dan seserhana keluarga 
akan merasa tenang dan mantap untuk melakukan aktivitas ekonominya kembali, 
baik yang sifatnya merintis kembali pekerjaan yang sudah dipunyai maupun usaha 
atau pekerjaan baru. 

Untuk mendukung bangkitnya kembali kegiatan perokonomian keluarga 
terutama yang akan memulai usaha lagi maupun melakukan usaha baru 
diperlukan beberapa kegiatan salah satunya yaitu Pelatihan Kecakapan Hidup ( 
Life Skills ). Berdasarkan pengamatan dan pengalaman dilokasi  terutama di 
Kabupaten Bantul dan Klaten  adanya peluang kerja baik secara individu maupun 
kelompok, potensi lokal serta SDM yang mendukung, tersedianya Mitra kerja 
baik dibidang permodalan maupun tenaga Fasilitator maka satu usaha 
pemberdayaan masyarakat korban gempa dibidang ekonomi salah satunya 
dilakukan dengan diadakan Program Life Skills di bidang usaha Fashion. 
 
Life Skills adalah suatu proses pendidikan yang mengarah pada pembekalan 

kecakapan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mampu dan berani menghadapi 
problem hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa adanya tekanan yang kemudian 
secara proaktif dan kreatif dapat mencari inovasi dan solusi dalam menjawab tantangan 
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dan permasalahan hidupnya, sehingga akhirnya mampu mengatasi problem hidup dan 
kehidupan tersebut . 
 
Tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kecakapan Hidup adalah : 

a. Memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk bekerja atau  
usaha mandiri sesuai dengan Potensi sumber daya alam lokal, kebutuhan 
kerja, dan peluang usaha bagi warga belajar. 

b.   Mengembangkan dan memasyarakatkan pembelajaran ketrampilan hidup 
dalam rangka meminimalkan pengannguran dan kemiskinan. 
Life Skills ( Kecakapan hidup ) meliputi bebarapa hal :  

1. Kecakapan personal, meliputi  
- Kecakapan mengenal diri sendiri  
- Kecakapan berfikir rasional 

2. Kecakapan Sosial  
3. Kecakapan  akademik 
4. Kecakapan vocational  ( DIKNAS, 2002 ). 
 
Bentuk kegiatan Pelatihan Life skills ( Kecakapan Hidup ) pasca bencana gempa 

di DIY khususnya di Kabupaten Bantul dan Jawa Tengah khususnya Kabupaen Klaten 
salah satunya adalah dibidang tekstil dan fashion. 
Didalam pelatihan kecakapan hidup selain ketrampilan teknis diperlukan juga 
ketrampilan yang bersifat non teknis, seperti Pelatihan Wira Usaha Kecil, Pelatihan 
Achievement Motivition Training  ( AMT ). 
Adapun Pelatihan yang sifatnya Teknis adalah kegiatan Pelatihan berbagai macam 
Ketrampilan, salah satunya Ketrampilan di bidang Fashion . 

1. Pelatihan   di bidang Fashion meliputi : 
a.   Pelatihan menjahit  Busana. 

Peserta pelatihan ini adalah warga korban gempa yang masih produktif 
baik wanita ( ibu rumah tangga, remaja putus sekolah ) maupun pria yang 
mempunyai kemauan untuk bangkit. 
Materi Pelatihan adalah pembuatan busana anak, pembuatan busana 
wanita dan  pembuatan busana pria. 

b.   Pelatihan menjahit lenan rumah tangga. 
Peserta pelatihan ini adalah warga korban gempa yang masih produktif 
baik wanita ( ibu rumah tangga, remaja putus sekolah  maupun pria yang 
mempunyai kemauan untuk bangkit. 
Materi pelatihan  adalah pembuatan lenan rumah tangga yang meliputi 
pembuatan sprei, kurung bantal guling, taplak meja, korden, bed cover, 
kurung bantal kursi, loper dll. 

c.   Pelatihan membordir dan menyulam. 
Peserta pelatihan ini adalah warga korban gempa yang masih produktif 
baik wanita ( ibu rumah tangga, remaja putus    sekolah ) maupun pria 
yang mempunyai kemauan untuk bangkit. 
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Meteri pelatihan membordir adalah pengetahuan dan cara membordir 
pakaian, lenan rumah tangga. 
Materi pelatihan menyulam adalah pengetahuan dan cara menyulam  
taplak meja, loper, bantal kursi, hiasan dinding dll. 

      d. Pelatihan pembuatan Assesori. 
Peserta pelatihan ini adalah warga korban gempa yang masih produktif 
baik wanita ( ibu  rumah  tangga, remaja putus sekolah ) maupun pria yang 
mempunyai kemauan untuk bangkit. 
Materi pelatihan adalah pembuatan assesori dari tempurung kelapa, 
bambu, dari bermacam-macm pita, manik-manik,  kuningan, tembaga dll. 

      e.    Pelatihan kecantikan dan tata rambut. 
Peserta pelatihan ini adalah warga korban gempa yang masih produktif 
baik wanita ( ibu  rumah  tangga, remaja putus sekolah ) maupun pria 
yang mempunyai kemauan untuk bangkit. 
Materi pelatihan adalah perawatan wajah, merias wajah, perawatan 
rambut, potong rambut, penataan rambut dan sanggul. 
 

Pelatihan tersebut di atas dapat dilaksanakan  melalui kerjasama dengan 
Lembaga Pendidikan Ketrampilan ( LPK ), BLK maupun Perguruan Tinggi  
yang mempunyai program tersebut di atas. 

 
2. Mendirikan usaha  atau bekerja dibidang fishion 

Setelah mengikuti pelatihan ketrampilan di atas peserta didorong untuk 
membuka usaha menjahit atau bekerja di tempat lain baik secara individu 
maupun kelompok sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki. Usaha tersebut 
bisa berupa : 
-    Mendirikan usaha menjahit. 
-    Bekerja di butik, di modiste, di Tailor dll. 

     -    Mendirikan Salon, bekerja sebagai kapster. 
     -    Membuka usaha bordir atau  bekerja pada orang, menerima   

pesanan sulaman. 
-   Membuka usaha pembuatan assesori atau bekerja pada orang lain yang 

mempuyai usaha pembuata assesori. 
 

3. Menjalin kemitraan 
- Menjalin kemitraan dengan sumber modal. 

Dalam kondisi yang kritis akibat gempa diperlukan Mitra dibidang 
permodalan yang dapat membantu dengan persyaratan yang mudah, cepat 
dan murah untuk mencukupi modal pendirian usaha dibidan fishion. Misal 
: Bank, Koperasi, BUMN dll. 

       -    Menjalin kemitraan untuk pemasaran. 
Diperlukan  kerjasama dengan mitra dalam usaha pemasaran, misal ; ikut 
pameran yang diadakan oleh pemerintah maupun swasta yang  peduli 
dengan korban gempa 
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4. Pendampingan usaha di bidang fashion 
Pendampingan ini sangat diperlukan untuk keberhasilan usaha yang 

dibuka oleh peserta pelatihan. Pendampingan ini dapat dilakukan dengan cara 
menerima konsultasi  peserta pelatihan baik secara teknis maupun non teknis, 
memfasilitasi atau menghubungkan dengan sumber modal,  memberikan 
modal dan membantu pemasaran atau  menghubungkan dengan pembeli.  

 
 
PENUTUP 
 

Penyelenggaraan Program Kecakapan Hidup sangat penting untuk dilakukan bagi 
masyarakat yang mengalami kesulitan hidup diakibatkan oleh beberapa hal salah satunya 
karena tertimpa bencana alam seperti gempa tektonik yang terjadi di Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Jawa Tengah pada  tanggal 27 Mei 2006.  

Program Kecakapan Hidup terdiri dari  Kecakapan Non Teknis dan Teknis. 
Kecapan Non Teknis meliputi kecakapan sosial dan Kecakapan berfikir rasional sedang 
Kecakapan Teknis meliputi kecakapan bermacam-macam ketrampilan. Untuk 
menentukan jenis kecakapan teknis perlu dipertimbangkan  1.  Ketersediaan SDM, 2. 
Ketersediaan sumber daya lokal, 3. Ketersediaan Mitra, dan 4. Ketersediaan pasar. 
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