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ABSTRACT

Yogyakarta earthquake in 2006 caused losses in various aspects, especially housing. 
This prompted the entry of humanitarian assistance, both from within and outside 
Indonesia. Domes For The World (DFTW) is a non-governmental organization 
from United States that provide assistance to the victims of Yogyakarta earthquake. 
In 2006, DFTW offer assistance in the form of earthquake resistant houses, shaped 
like dome. This study aims to determine the entry process of DFTW aid, until 
finally managed to get permission to build dome houses in Nglepen Baru. The 
result showed that the construction of dome houses in Nglepen Baru is with the 
permission of Regent of Sleman, as well as based on the agreement between the 
citizens.

Keywords: humanitarian aid, DFTW, dome houses, humanitarian diplomacy, 
negotiation

Gempa Yogyakarta tahun 2006 silam menyebabkan kerugian dalam berbagai 
aspek, utamanya aspek perumahan. Hal ini menyebabkan masuknya bantuan 
kemanusiaan baik dari dalam maupun luar Indonesia tidak dapat dihindari. Domes 
for The World (DFTW) adalah organisasi non-pemerintah dari Amerika Serikat 
yang menawarkan bantuan terhadap korban gempa Yogyakarta. Di tahun 2006, 
DFTW menawarkan bantuan dalam hal perumahan berbentuk layaknya dome. 
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan proses masuknya bantuan DFTW, 
sampai mendapatkan perijinan dan berhasil membangun rumah dome di Nglepen 
Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi rumah dome didasari 
persetujuan antara Kabupaten Sleman dan masyarakat.

Kata-kata Kunci: bantuan kemanusiaan, DFTW, rumah dome, diplomasi 
kemanusiaan, negosiasi



Kajian Humaniter Rumah Tahan Gempa Bantuan INGO (International
Non-Governmental Organization) Kasus Rumah Dome Nglepen Baru, Yogyakarta

16 Jurnal Hubungan Internasional □ Tahun IX, No.1, Januari - Juni 2016

Bencana Yogyakarta Tahun 2006 dan Dampaknya terhadap 
Aspek Perumahan

Letak Provinsi DI Yogyakarta yang berada di antara dua lempeng 
aktif, yakni Indo-Australia dan Eurasia, mengakibatkannya sering 
mengalami gempa berkekuatan kecil maupun besar. Berdasarkan 
catatan United States Geological Survey’s (USGS) Earthquake 
Hazards Program, pusat gempa berada pada 7,97o LS dan 110,458o BT, 
dengan kedalaman 10 km, dan momen magnitudo 6,3 (earthquake.
usgs.gov, 2006) sehingga tergolong sebagai gempa kuat. Berbeda 
dengan USGS, data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 
(BMKG) menunjukkan bahwa pusat gempa berada pada 8,00 o LS 
dan 110,31o BT, atau 37,2 km selatan Yogyakarta, dengan kedalaman 
33 km, dan 5,9 skala Richter (BMKG, 2006). Dengan data tersebut, 
maka gempa Yogyakarta tahun 2006 tergolong sebagai gempa 
berkekuatan sedang. 

Tulisan ini mengkaji proses masuknya bantuan DFTW dengan 
terbagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama membahas dampak 
gempa Yogyakarta tahun 2006 terhadap aspek perumahan. 
Memahami dampak gempa menjadi penting karena bertujuan untuk 
mengantarkan pada bagian kedua yang secara rinci membahas 
tentang bantuan kemanusiaan berupa rumah dome dari DFTW. 
Selain berisi prinsip-prinsip kemanusiaan DFTW, bagian kedua juga 
menjelaskan proses diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh 
DFTW, sehingga berhasil membangun rumah dome untuk warga 
Nglepen Baru di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Terakhir, adalah 
kesimpulan dari tulisan ini.

Berdasarkan hasil laporan BAPPENAS dan Tim pada tahun 2006, 
jumlah total kerusakan dan kerugian akibat gempa Yogyakarta 
tahun 2006 diperkirakan mencapai Rp 29,1 triliun. Kerusakan dan 
kerugian di sektor perumahan di Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa 
Tengah mencapai Rp 15,3 triliun. Hal tersebut menunjukkan jumlah 
tersebut lebih dari setengah jumlah total kerusakan dan kerugian. 
Dengan kata lain, sektor perumahan mengalami kerusakan dan 
kerugian terparah dibandingkan sektor lain yang terkena dampak. 
Sedikitnya 157.000 rumah hancur dan 202.000 lainnya rusak di 
Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah akibat gempa. 
Perkiraan kerusakan unit perumahan di Provinsi DI Yogyakarta 
dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 1 Perkiraan Kerusakan Fisik (Unit Perumahan)

Kota/Kabupaten Hancur Total Rusak
Bantul 46.753 33.137
Sleman 14.801 34.231
Yogyakarta 4.831 17.967
Kulon Progo 6.793 3.591
Gunung Kidul 15.071 9.417
Total 88.249 98.342

Sumber: diolah dari Perkiraan Tim Penilai Gabungan dalam   
Laporan Bersama BAPPENAS, Pemerintahan Provinsi dan Daerah 
DI Yogyakarta, Pemerintahan Provinsi dan Daerah Jawa Tengah, 

dan Mitra Internasional, 2006

Mengacu pada data di atas, banyaknya rumah yang hancur dan 
rusak menyebabkan lebih dari satu juta orang kehilangan tempat 
tinggal. Mayoritas penduduk yang tinggal di daerah yang terkena 
dampak gempa adalah penduduk yang dapat dikategorikan miskin 
(BAPPENAS & Tim, 2006). Seperti halnya kabupaten miskin lainnya 
di Indonesia, kawasan-kawasan tersebut bergantung pada Dana 
Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dengan pendapatan 
tersebut, penduduk sulit untuk bisa memiliki rumah yang tahan 
gempa. Sebagian penduduk hanya mampu membangun rumah 
dengan material kayu, sementara sebagian lainnya memiliki rumah 
dengan material batu bata namun tanpa rangka beton bertulang. 
Tumpukan bata yang lemah menyebabkan bangunan mudah runtuh 
ketika terjadi gempa; membuktikan bahwa penduduk tidak mampu 
membantu dirinya sendiri dalam merespon gempa. 

Gambar 1 Hunian di Desa Sengir Hancur Akibat Gempa

Sumber: Elnashai dkk, 2006
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Bantuan Domes For The World (DFTW): Negosiasi Diplomasi 
Kemanusiaan Bagi Korban Gempa Yogyakarta 2006

Gempa bumi yang terjadi di Yogyakarta tahun 2006 membangkitkan 
keinginan banyak negara untuk menjadi donor. Program 
rekonstruksi rumah-rumah penduduk yang hancur menjadi salah 
satu bagian yang krusial. Departemen Pekerjaan Umum mencatat 
jumlah rumah yang rusak di kawasan Provinsi DI Yogyakarta ada 
370.776 rumah (ciptakarya.pu.go.id, 2006). Selain membutuhkan 
dana yang besar, para stakeholders harus mempertimbangkan 
struktur dan bahan bangunan agar tahan gempa. Pada waktu 
itu, DFTW datang dengan tawaran bantuan rumah tahan gempa 
berbentuk setengah lingkaran. 

Bantuan kemanusiaan harus diberikan berdasarkan pada 
prinsip-prinsip kemanusiaan. Menurut United Nations Office for 
Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), prinsip-prinsip 
kemanusiaan tersebut adalah humanity (kemanusiaan), neutrality 
(netralitas), impartiality (ketidakberpihakan), dan independence 
(kemandirian). Prinsip kemanusiaan, netralitas, imparsialitas, 
dan kemandirian ini menjadi fondasi yang mengatur gerak aktor 
kemanusiaan dalam memberikan bantuan kepada korban bencana, 
baik bencana alam maupun bencana yang disebabkan oleh manusia, 
seperti perang. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, seluruh 
bantuan kemanusiaan tidak boleh membeda-bedakan kebangsaan, 
agama, jenis kelamin, etnis, ataupun afiliasi politik. Keseluruhan 
prinsip menjadi elemen penting yang memengaruhi proses 
koordinasi bantuan kemanusiaan (Walzer, 2011).

Prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan di atas secara resmi ditetapkan 
oleh Perserikatan Bangsa-bangsa melalui dua resolusi Majelis 
Umum. Tiga prinsip yang pertama, yakni kemanusiaan, netralitas, 
dan ketidakberpihakan, tercantum dalam Resolusi Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 46/182 yang diadopsi tahun 
1991. Tahun 2004, melalui Resolusi Majelis Umum Nomor 58/114, 
prinsip kemandirian ditambahkan (Walzer, 2011). Kedua resolusi 
disusun sebagai respon atas berbagai bencana yang terjadi. 
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Dibutuhkan prinsip-prinsip kerja kemanusiaan agar bantuan 
yang diberikan adalah bantuan yang berkualitas, dapat 
dipertanggungjawabkan, serta memberikan sistem perlindungan 
yang baik bagi masyarakat yang didampingi maupun bagi pekerja 
kemanusiaan selama melaksanakan proses pendampingan. Karena, 
bagaimana pun baiknya niat bantuan kemanusiaan, apabila tidak 
memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, maka memiliki 
risiko yang justru dapat mengakibatkan dampak atau bencana 
lanjutan (second disaster) bagi masyarakat setempat, dan ancaman 
keselamatan bagi para pekerja kemanusiaan.

Prinsip-prinsip di atas dapat diamati di DFTW. DFTW adalah 
sebuah organisasi non-profit yang bertujuan membantu masyarakat 
yang membutuhkan bantuan berupa pelatihan, peralatan, dan 
metode pembangunan tempat tinggal, baik di perkotaan mapun 
di pedesaan, dengan konsep bangunan Monolithic EcoShells dan 
Monolithic Domes (dftw.org, 2007), seperti gambar berikut:

Gambar 2 Skema Rumah Dome

Sumber: monolithic.org, 2015
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DFTW merupakan salah satu anggota perkumpulan World 
Association of Non-governmental Organizations (WANGO). 
WANGO adalah organisasi internasional yang mewadahi 
berkumpulnya seluruh NGO di dunia (wango.org, 2015). DFTW 
sebagai organisasi non-profit mengumpulkan donasi dari berbagai 
pihak, termasuk individu. Donatur dapat memberikan kepada 
DFTW donasi senilai minimal 10 dolar dan maksimal 3.000 dolar 
(shop.dftw.org, 2015). Selain dari individu, sumbangan juga berasal 
dari pendonor tetap seperti Emaar Properties, Ekker Design Build, 
Semnani Foundation, Friends of the United Nations, Village of Hope, 
dan Profiles of Caring (dftw.org, 2007). Sumbangan yang masuk dari 
lembaga-lembaga independen dan individu ini menghindarkan 
DFTW dari kepentingan lain selain misi kemanusiaan.

Bantuan diberikan untuk membantu korban bencana alam, tanpa 
membedakan bangsa, ras, agama, dan kelas. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Ir. Ikaputra, salah satu dosen Jurusan Arsitektur 
Universitas Gadjah Mada yang terlibat dalam rekonstruksi dan 
rehabilitasi korban bencana gempa Yogyakarta 2006, DFTW hanya 
mengajukan satu syarat, yakni agar dibantu mencari sekelompok 
warga yang paling membutuhkan bantuan.

DFTW menyadari bahwa organisasi ini akan membawa kebudayaan 
baru melalui bangunan berbentuk dome. Satu kelompok dipilih 
agar relokasi lebih efektif dan efisien, dan dapat menjadi desa 
percontohan. Berangkat dari empat prinsip bantuan kemanusiaan, 
DFTW menawarkan bantuan berupa pembangunan rumah dome 
bagi masyarakat yang membutuhkan.

Suatu aksi kemanusiaan harus diawali dengan diplomasi yang 
berkaitan dengan upaya memengaruhi para pengambil kebijakan 
agar memberi izin kepada para aktor kemanusiaan menjalankan 
misi kemanusiaan. Oleh sebab itu, hal pertama yang diperhatikan 
oleh aktor kemanusiaan adalah mengidentifikasi siapa pengambil 
kebijakan yang relevan. Sebagai contoh, apabila pemberi bantuan 
fokus pada infrastruktur dan hendak memberikan bantuan berupa 
tempat tinggal, maka terlebih dahulu harus mencari aktor yang 
menangani rekonstruksi dan rehabilitasi di wilayah yang hendak 
dibantu tersebut. Setelah diketahui, maka yang perlu dilakukan 
adalah memahami proses pengambilan kebijakannya.
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Diplomasi meliputi persuasi, negosiasi, dan kompromi untuk 
mencapai tujuan (Minear & Smith, 2007). Diplomasi kemanusiaan 
merupakan upaya memengaruhi para pengambil kebijakan 
untuk bertindak, demi kepentingan masyarakat rentan, dengan 
menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah disepakati 
bersama. Aktor kemanusiaan yang berhasil melakukan diplomasi 
kemanusiaan dengan baik, ke depannya lebih sering dijadikan 
pertimbangan oleh para pembuat keputusan ketika berkaitan 
dengan penanganan kelompok rentan. Aktor kemanusiaan tersebut 
memiliki akses yang lebih besar lagi untuk memengaruhi para 
pengambil kebijakan. Karena, keputusan untuk terlibat dalam 
diplomasi kemanusiaan bukan merupakan pilihan, tetapi lebih 
kepada bentuk tanggung jawab. Rasa tanggung jawab aktor-aktor 
non-negara dalam membantu negara menangani kelompok rentan 
yang terkena bencana selalu dibutuhkan, mengingat negara tidak 
dapat bekerja sendiri dalam memenuhi hak-hak warga negaranya. 

Penanganan bencana di Provinsi DI Yogyakarta memanfaatkan 
social capital. Seluruh aktor terkait dilibatkan, mulai dari pemerintah, 
LSM lokal dan internasional, donor, akademisi, dan masyarakat.    
Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta merupakan salah 
satu universitas yang paling banyak dilibatkan pemerintah daerah 
dalam menangani bencana, karena perguruan tinggi seperti UGM 
dinilai tidak memiliki motif apapun kecuali membantu. UGM pada 
waktu itu secara khusus membentuk Posko UGM Yogyakarta 
Peduli Bencana DIY dan Jawa Tengah yang terdiri dari berbagai 
perwakilan fakultas di dalamnya. (Domes for The World, 2007).

DFTW datang ke Posko UGM dengan menawarkan skema model 
rumah yang ingin dibangun. Bersama dengan WANGO, DFTW 
pada awalnya menghubungi Wakil Rektor UGM. Tawaran DFTW 
dan WANGO kemudian diarahkan ke Posko Fakultas Teknik, 
karena yang menguasai aspek infrastruktur setelah gempa ada di 
Posko Fakultas Teknik, yakni Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D. dan Ir. 
Ikaputra, M.Eng., Ph.D. Posko Fakultas Teknik antara lain terdiri 
dari Jurusan Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Jurusan Teknik 
Geodesi, Jurusan Teknik Geologi, serta Jurusan Teknik Sipil dan 
Lingkungan, dan bertanggung jawab terhadap geo-hazards mapping 
dan building damage assessment. 
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Ketika itu, DFTW bukan satu-satunya organisasi yang menawarkan 
bantuan berupa tempat tinggal bagi para korban bencana gempa 
Yogyakarta tahun 2006. Namun, sejak awal berdiri, Posko Fakultas 
Teknik UGM (JJAR) ini berkomitmen bahwa rumah yang akan 
dibangun harus tahan gempa dan fungsional. Sehingga, desain 
rumah dome yang ditawarkan oleh DFTW lebih unggul dari tawaran-
tawaran lain. JJAR terdiri dari akademisi arsitektur dan sipil. Dari 
segi desain, fungsi, maupun metode-metode yang akan digunakan 
pada tahap pembangunan, rumah dome menarik perhatian JJAR 
(Domes for The World, 2007).

Awalnya, banyak pihak masih ragu dengan desain yang ditawarkan, 
karena rumah berbentuk setengah lingkaran di Indonesia hanya 
dapat ditemukan di Irian Jaya, atau yang dikenal dengan rumah 
Honai. Rumah dan pemiliknya memiliki keterikatan yang dalam, 
seperti ungkapan “a house is not always a home”. Siapa pun bisa 
memiliki rumah dome, tetapi tidak semuanya bisa merasakannya 
sebagai tempat tinggal. Dengan kultur rumah berbentuk persegi 
maupun persegi panjang, tentu tidak mudah bagi masyarakat untuk 
menerima langsung desain rumah dome.

Selain berkaitan dengan kultur, keraguan juga ditinjau dari segi 
kecocokan struktur bangunan dengan iklim di Indonesia. Menanggapi 
dua permasalahan tersebut, DFTW (diwakili oleh arsitekturnya) dan 
JJAR melakukan improvisasi desain, sehingga lebih bisa diterima 
masyarakat, dari segi kultur. DFTW juga menyatakan bahwa warga 
yang nantinya menerima bantuan diperbolehkan untuk melakukan 
improvisasi di masa depan (Domes for The World, 2007).

JJAR juga mempertanyakan tentang dana dan sumber daya manusia 
(SDM): apakah secara finansial terjangkau dan memungkinkan 
adanya transfer pengetahuan. Untuk persoalan dana, DFTW 
menerima hibah sebesar 1 juta dolar dari Emaar Properties 
(changemakers.com, 2015). Pemerintah dan masyarakat penerima 
bantuan tidak perlu mengeluarkan dana untuk pembangunan 
rumah dome. DFTW yang membangun perumahan dome dengan 
menggandeng Monolithic Inc. lebih lanjut memastikan bahwa 
terdapat transfer pengetahuan selama pembangunan rumah dome. 

Konsep rumah dome sudah lama ada, karena Monolithic Inc. 
sudah membangun bangunan berbentuk dome sejak tahun 1970an.
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Tetapi, tidak semua orang menguasai teknik pembangunan rumah 
tahan bencana ini, termasuk masyarakat Indonesia. Transfer 
pengetahuan dilakukan antara lain dengan melibatkan masyarakat 
lokal dalam proses pembangunan seperti misalnya, pengadaan 
bahan bangunan dan pelaksanaan pembangunan (Handayani, 2011: 
37). Pendekatan yang dilakukan DFTW bersifat semi-partisipasi.

Setelah pertimbangan hal-hal di atas, tim JJAR mulai menghubungi 
pemerintah daerah, untuk realisasi, setelah sebelumnya menentukan 
wilayah mana yang hendak direlokasi. Seperti yang telah dijelaskan 
sebelumnya, DFTW meminta satu kelompok warga saja untuk 
direlokasi. Tim JJAR dalam hal ini memilih warga dari Desa Sengir. 
Akibat gempa, banyak rumah warga di Desa Sengir yang hancur 
dan tidak dapat digunakan lagi. Ir. Ikaputra menjelaskan bahwa 
Desa Sengir juga ditetapkan sebagai daerah yang tidak layak dihuni 
karena rawan bencana. Oleh karena itu, JJAR diwakili Ir. Ikaputra 
menghubungi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Kabupaten Sleman, serta Bupati Kabupaten Sleman, Ibnu Subiyanto. 
Audiensi dengan Bupati Ibnu Subiyanto dilakukan dengan tujuan 
untuk memperoleh izin dan menemukan lahan untuk pembangunan 
perumahan dome (Domes for The World, 2007).

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan bantuan yang 
masuk ke wilayahnya. Peran dan kewajiban negara dalam kaitannya 
dengan bantuan kemanusian sedikitnya dapat dilihat dalam empat 
hal: negara memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan adanya 
krisis dan mengundang bantuan kemanusiaan berskala internasional; 
negara menyediakan pendampingan dan memberikan perlindungan 
dengan kemampuannya sendiri; negara bertanggung jawab dalam 
mengawasi dan mengkoordinasi bantuan atau pendampingan 
asing; serta negara memiliki kewenangan menyusun regulasi 
ataupun kerangka hukum terkait bantuan kemanusiaan yang 
masuk ke wilayahnya (Harvey, 2009). Jika dilihat dari empat poin 
tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pemerintah memiliki otoritas 
untuk mengatur bantuan yang turun ke lapangan. Pengaturan 
tersebut bertujuan agar bantuan yang masuk memberikan manfaat 
yang optimal bagi mereka yang dilanda bencana, dan tidak justru 
menimbulkan bencana baru.
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Saat ini, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Nomor 24 Tahun 
2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta 
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam 
Penanggulangan Bencana. Sebelum kebijakan-kebijakan tersebut 
ada, penanganan bencana dilaksanakan berdasarkan keputusan-
keputusan presiden. Sewaktu gempa Yogyakarta terjadi pada tahun 
2006, pedoman yang digunakan adalah Keputusan Presiden Nomor 
9 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi untuk Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan Jawa Tengah. Berawal dari keputusan presiden 
tersebut, disusun kebijakan-kebijakan lain, sampai di tingkat daerah. 
Berbagai keputusan pemerintah, dan surat pernyataan resmi terkait 
bencana alam dan gempa bumi, mendorong masuknya berbagai 
bantuan kemanusiaan. Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 
9 Tahun 2006, Tim Koordinasi dapat mengundang atau meminta 
bantuan, dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah 
setempat. Seluruh bantuan yang masuk, terutama dari asing, harus 
di bawah pengawasan pemerintah (BAPPENAS, 2006). 

Rekonstruksi dan rehabilitasi memang telah menjadi prioritas 
pemerintah, termasuk Bupati Ibnu Subiyanto. Banyaknya kerusakan 
dan kerugiaan yang dialami akibat gempa membuat jutaan orang 
terpaksa kehilangan tempat tinggal tetapnya.Ketika DFTW datang 
dengan tawaran bantuan, hal ini tidak dapat dipungkiri merupakan 
berkah, karena pemerintah juga tidak perlu mengeluarkan dana 
sama sekali. Di sisi lain, rumah dome tahan gempa; sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2006 
tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca 
Gempa Bumi di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa 
Tengah, yang menegaskan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi 
harus memperhatikan aspek tahan gempa (ciptakarya.pu.go.id, 
2006). Sehingga, di masa yang akan datang, kerusakan rumah dan 
bangunan akibat gempa bumi dapat diminimalisir. Lebih lanjut, 
rekonstruksi dan rehabilitasi harus memprioritaskan warga miskin.

Setelah mendapat dukungan dari pemerintah daerah, DFTW beserta 
tim JJAR dan perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman 
segera berkunjung ke Desa Sengir dan bertemu lurah setempat. 
Bentuk dome yang merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia 
kembali menjadi poin yang dipertanyakan.
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Tanpa ada paksaan, Lurah Desa Sengir menyarankan untuk 
diadakan pertemuan dengan warga terlebih dahulu. Pertemuan 
ini dihadiri oleh DFTW, perwakilan JJAR, perwakilan pemerintah 
daerah, dan warga Desa Sengir yang akan diberi bantuan. DFTW 
mengadakan presentasi di hadapan tim UGM, Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sleman, dan warga yang akan menjadi target bantuan. 
Terjadi beberapa perdebatan sebelum akhirnya warga setuju untuk 
menerima bantuan dari DFTW.

Aktor kemanusiaan memang harus memiliki kemampuan untuk 
memengaruhi, melalui diplomasi. Aktivitas aktor kemanusiaan 
tidak dapat dilepaskan dari negosiasi, meski tidak semua aktor 
menyadari hal tersebut (Regnier, 2011). Negosiasi berjalan lancar 
apabila aktor kemanusiaan dapat meyakinkan keunggulan 
bantuannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami fokus 
keilmuan dan keahliannya. Aktor kemanusiaan lebih mudah 
memengaruhi para pengambil kebijakan dan aktor-aktor lain yang 
menjadi sasaran apabila fokus pada bidang tertentu, dan menguasai 
bidang tersebut. Diplomasi kemanusiaan harus dilakukan dengan 
menghormati budaya lokal, dan tidak harus dengan pertemuan 
antar aktor yang terlibat. Sebaliknya, diplomasi kemanusiaan dapat 
dilakukan melalui aksi seperti pelatihan, penelitian, atau pun melalui 
transfer ilmu, seperti yang diajukan oleh DFTW dengan transfer 
ilmu mengenai struktur bangunan yang dibuat oleh Monolithic Inc 
demi menanggulangi bencana.

Presentasi DFTW mengundang beberapa pertanyaan. Pertama, 
berkaitan dengan kecocokan struktur bangunan dengan iklim 
Yogyakarta yang tropis. Dalam hal ini, DFTW memberikan contoh 
bahwa Monolithic, Inc. pernah mendirikan bangunan serupa di 
Hawai, yang juga beriklim tropis, dan tidak ada masalah. DFTW 
menjelaskan bahwa bangunan dome memiliki struktur bangunan 
yang sangat baik, dan bisa dibangun di segala iklim. Bahan-bahan 
yang digunakan dalam pembangunan rumah dome membuat 
bangunan ini bisa berdiri di daerah panas atau pun dingin. Lebih 
lanjut, pembangunan rumah dome dilakukan dengan menggunakan 
teknologi yang unik (Domes for The World, 2007).

Kedua, aspek ekonomi. Muncul ketakutan pembangunan rumah 
dome akan membutuhkan biaya yang besar.
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Tetapi, pembangunan rumah dome berdiameter 7 meter, atau 
sebanding dengan 35 m2, diperkirakan hanya membutuhkan 
sekitar 800 dolar, dan seluruh biaya ditanggung oleh DFTW. 
Selain memanfaatkan hibah dari Emaar Properties, DFTW sebagai 
organisasi non-profit juga mengumpulkan donasi dari berbagai 
pihak, termasuk individu. Proses pembangunan juga tidak 
membutuhkan waktu yang lama, sehingga warga dapat segera 
direlokasi (Domes for The World, 2007).

Ketiga, ketakutan akan terjadinya ketergantungan penerima 
bantuan terhadap DFTW, mengingat pembangunan rumah 
dome membutuhkan teknologi yang unik. DFTW juga berhasil 
meyakinkan JJAR bahwa warga yang menerima bantuan tidak akan 
bergantung pada DFTW. Pada proses pembangunan rumah dome, 
DFTW berjanji akan berbagi pengetahun dengan warga penerima 
bantuan, serta meninggalkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan, 
sehingga tidak ada yang bergantung pada DFTW. Pemeliharaan 
rumah dome juga mudah, tidak perlu perawatan khusus (Domes for 
The World, 2007).

Terakhir, terkait budaya. Pertanyaan seperti ini sudah sering 
diterima oleh DFTW, terutama di negara yang nilai-nilai budayanya 
masih kental. Konstruksi bangunan setengah lingkaran berbentuk 
dome pada kenyataannya sudah terbukti mampu melindungi 
penghuninya dari gempa, angin kencang, atau kebakaran.

Namun, keunggulan-keunggulan masih sering ditentang hanya 
karena bentuknya yang secara budaya tidak sejalan dengan wilayah 
tersebut. Sementara, kebudayaan baru yang banyak ditentang ini 
tahan terhadap bencana. Paparan DFTW mengenai keunggulan 
bantuannya mulai menarik perhatian masyarakat. Di masa yang 
akan datang, warga penerima bantuan juga diperbolehkan untuk 
melakukan improvisasi terhadap rumah dome, dengan dana 
pribadi masing-masing penghuni rumah (Domes for The World, 
2007). Meski sejak awal telah memiliki desain sendiri, DFTW 
bersedia mendesain kembali rumah dome agar secara budaya dapat 
diterima. Dari bentuk luar, bangunan harus tetap berbentuk dome, 
atau setengah lingkaran. Tanpa mengubah grand design, DFTW 
mengajukan desain seperti berikut:
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Gambar 3 Improvisasi Rumah Dome oleh DFTW

Sumber: dokumentasi Pengelola Desa Wisata Rumah Dome 

Desain tersebut diajukan berdasarkan pengamatan DFTW terhadap 
lingkungan sekitar. Tetapi, karena permasalahan utama rumah 
dome bukan berkaitan dengan bentuknya yang setengah lingkaran, 
maka desain itu tidak dilanjutkan. Permasalahan utama ada pada 
letak dapur dan ruang tamu berdekatan, seperti budaya barat. Di 
Indonesia, ruang tamu adalah tempat untuk menghormati tamu, 
sehingga harus diletakkan di depan, dan dipisahkan dengan 
ruangan-ruangan lain yang bersifat pribadi. Lebih lanjut, dapur 
identik dengan hal kotor, sehingga seringkali terletak di bagian 
belakang rumah. Oleh sebab itu, DFTW membentuk desain baru 
yang sesuai dengan kebudayaan lokal, dibantu JJAR (Domes for The 
World, 2007).

Mengenai rekonstruksi dome ini, penduduk lokal juga banyak 
dilibatkan, terutama dalam proses pembangunan rumah dome. 
Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah cash-for-work (CfW) 
yang dapat dimaknai sebagai aktivitas warga untuk mendapat uang 
tunai dari hasil bekerja dalam rekonstruksi bantuan kemanusiaan 
(Mercy Corps, 2007). CfW adalah istilah yang dirancang oleh aktor 
kemanusiaan untuk memberi korban bencana pendapatan, sekaligus 
melibatkan mereka dalam membangun kembali infrastruktur 
mereka yang hancur akibat bencana.
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Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan Sulasmono, 
pengelola Desa Wisata Rumah Dome Nglepen Baru, proses 
pembangunan tidak pernah lepas dari pengawasan pemerintah 
daerah. Pada proses ini, DFTW juga melakukan transfer ilmu ke 
warga setempat. Pembangunan rumah dome membutuhkan waktu 
enam bulan, dengan melibatkan 370 pekerja lokal (dftw.org, 2007). 
Pada bulan April 2007, 80 unit bangunan dome diresmikan dilengkapi 
dengan ruang tamu, dua kamar, dan dapur. MCK disediakan 
di luar rumah dome dan digunakan secara bersama-sama. Setiap 
MCK terdiri dari enam kamar mandi, yang dapat dimanfaatkan 
12 keluarga. Saat ini, Nglepen Baru menjadi salah satu desa wisata 
di Provinsi DI Yogyakarta, yang setiap harinya selalu kedatangan 
pengunjung.

Simpulan

Tawaran bantuan DFTW berupa perumahan dome datang di saat 
Provinsi DI Yogyakarta membutuhkan bangunan tahan gempa 
untuk korban gempa Yogyakarta tahun 2006. Bantuan internasional 
seperti yang ditawarkan DFTW adalah bentuk solidaritas 
internasional, dan bangunan rumah dome adalah contoh imported 
culture yang merupakan bagian dari solidaritas internasional dalam 
konteks bencana. Keterbatasan kapabilitas negara merespon bencana 
menjadikan tawaran bantuan DFTW harus dipertimbangkan. 
Diplomasi kemanusiaan dilakukan DFTW dengan tujuan untuk 
membuka jalan bagi masuknya bantuan, tanpa unsur pemaksaan. 
Berbagai improvisasi desain dilakukan, agar secara budaya dapat 
lebih diterima masyarakat, tanpa mengubah grand design rumah 
dome. Kompromi adalah inti dari negosiasi. Di satu sisi, DFTW ingin 
membawa kebudayaan baru yang dapat melindungi penghuninya 
dari bencana, di sisi lain, warga Desa Sengir harus segera direlokasi. 
Pada akhirnya, pemerintah daerah, warga, dan aktor-aktor lokal lain 
yang terlibat bersedia menerima budaya baru yang dibawa DFTW, 
karena bangunan seperti itu yang dapat membantu mengurangi 
risiko bencana di masa yang akan datang. Sementara itu, DFTW 
dengan bantuan JJAR bersedia mendesain ulang bagian dalam 
rumah dome agar sesuai dengan budaya Indonesia.
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