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Abstract 
The purpose of this research is to explain how SOS Children's’s Villages Efforts to 

Help Children of the Yogyakarta Earthquake in 2006. The research method uses 

descriptive research type with data sources obtained from the results of books, journal 

websites, and valid news. In this study the authors used the concepts of International 

Organizations and Natural Disaster Management. Based on the results of the study it 

can be concluded that the Role of SOS Children's Villages as an international 

humanitarian organization, positively contributed to the handling of earthquake 

victims in Yogyakarta in 2006. Where the organization gives its concern to earthquake 

victims in Yogyakarta in an effort to deal with earthquake victims, especially children, 

due to the earthquake went through the stage of Natural Disaster Management. The 

aim is to provide universal emergency assistance and voluntary services to victims of 

the 2006 earthquake. The role that SOS Children's Children's Villages has done 

through the NDM stages such as: food aid, health and medical services. In addition, 

making children affected by disasters still get their rights and escape from the trauma 

of disaster through the establishment of children's playgrounds that facilitate all 

children's activities including education, play, and trauma healing. 

Keywords: Children, Non-Government Organization, SOS Children’s 

Villages, Earthquake  

Pendahuluan 

Berdasarkan letak geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang 

terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua 

Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Pada bagian selatan dan 

timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau 

Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua 

dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat 

berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, 

banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu 

negara yang memiliki tingkat gempa yang tinggi di dunia. (https://bnpb.go.id/, 2012) 

Sebagai salah satu provinsi yang berada dipertemuan lempeng bumi, membuat 

Yogyakarta sering kali mengalami gempa bumi. Secara wilayah Yogyakarta merupakan 

salah satu kawasan paling aktif gempa bumi di Indonesia. Jika mencermati sejarah, sejak 

dahulu, wilayah Yogyakarta merupakan kawasan yang selalu mengalami kerusakan 

setiap terjadi gempa bumi kuat. Gempa bumi Bantul 10 Juni 1867 menyebabkan ribuan 

rumah rusak dan lebih dari 500 orang meninggal. Gempa bumi 23 Juli 1943 menyebabkan 

15.275 rumah rusak dan lebih dari 213 orang meninggal. Selain itu sejarah gempa bumi 

Yogyakarta yang menimbulkan kerusakan adalah gempa bumi Yogyakarta 1875, 1937, 

1957, dan 1981. Catatan sejarah gempa bumi tersebut merupakan bukti bahwa di wilayah 
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Yogyakarta memang terjadi keberulangan peristiwa gempa bumi kuat dan merusak. 

Dalam periode 1991 sampai dengan 2007, tercatat 24 kali gempa bumi besar di Indonesia, 

di antaranya Aceh 26 Desember 2004 dengan kekuatan 9.3 skala richter (SR) dan 

Yogyakarta 26 Mei 2006 dengan kekuatan 6.5 SR  yang menimbulkan kerusakan 

infrastruktur yang sangat parah, ini merupakan salah satu gempa besar yang pernah terjadi 

di Yogyakarta. Gempa bumi yang berpusat di Kabupaten Bantul 27 Mei 2006 silam 

menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.  Dari data BPBD Bantul, jumlah korban 

meninggal di wilayah Bantul ada 4143 korban tewas, dengan jumlah rumah rusak total 

71.763, rusak berat 71.372, rusak ringan 66.359 rumah. Total korban meninggal gempa 

DIY dan Jawa Tengah bagian selatan, seperti di Klaten, tercatat mencapai 5.782 orang 

lebih, 26.299 lebih luka berat dan ringan, 390.077 lebih rumah roboh. 26 ribu lebih orang 

yang menjadi korban luka berat dan ringan termasuk anak-anak.Pascabencana anak-anak 

menunjukkan reaksi stres yang kuat, masalah dengan tidur, perasaan takut, gampang 

menangis, dan menderita demam. Sebagian besar dari mereka kehilangan keluarga dan 

orang tua, yang akan mengancam kehidupan masa depan mereka (Kompas.com, 2017). 

Salah satu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan dan bantuan 

terhadap anak-anak  adalah SOS Children’s Villages yang ikut serta membantu korban 

bencana Yogyakarta. Organisasi ini termasuk International Non Government 

Organization (INGO), berdiri sejak 1972 di Indonesia, memberi dampak khususnya untuk 

anak-anak yang kehilangan orang tua, kehilangan hak asuh, ataupun terancaman 

kehilangan hak asuh. Berdasarkan sejarah SOS Children’s Villages berdiri pertama 

kalinya di Austria pada tahun 1949. Pendiri pertama kali adalah seorang dokter yaitu 

Hermann Gmeiner. Desa anak-anak yang pertama didirikan oleh Hermann Gmeiner di 

Tyrol, Austria, pada tahun 1949. Sebagai seorang pekerja kesejahteraan anak, Gmeiner 

melihat bagaimana anak-anak menjadi yatim sebagai akibat dari Perang Dunia II yang 

diderita (www.sos.or.id, 2020). 

SOS Children’s Villages sudah berdiri sejak tahun 1972. Seorang tentara 

Indonesia yang sedang bertugas di Austria, dan melihat organisasi SOS Children’s 

Villages, seketika tertarik dengan program pengasuhan anak ini dan ingin membangunnya 

di Indonesia. Lalu pertama kalinya mendirikan village di Lembang, Bandung pada tahun 

1972. Saat ini SOS Children’s Villages Indonesia tersebar di 9 Daerah dari Banda Aceh 

hingga Flores. SOS Children’s Villages yang paling terbaru adalah Yogyakarta pada 

tahun 2006 (www.sos.or.id, 2020). 

SOS Children’s Villages berkomitmen untuk membantu mereka dengan 

membangun keluarga dan komunitas yang penuh dengan kasih sayang. Saat ini, desa 

anak-anak SOS Children’s Villages aktif di 136 negara dan wilayah di seluruh dunia, 

membantu ratusan ribu anak setiap tahun melalui perawatan alternatif, penguatan 

keluarga, sekolah, pusat kesehatan, dan pekerjaan berbasis masyarakat lainnya SOS 

Children’s Villages fokus pada kebutuhan masing-masing anak secara individu. Karena 

setiap anak tumbuh besar di lingkungan keluarga, SOS dapat memahami setiap anak 

secara individu, dan bekerja bersama mereka untuk menciptakan rencana personal untuk 

pengembangan diri mereka. Memberikan mereka pengetahuan pentingnya pergaulan, 

sikap dan prilaku. Serta menjalankan kegiatan-kegiatan bersifat positif seperti 

penyuluhan mengenai kesehatan diri, keluarga, lingkungan & kebencanaan 

(www.sos.or.id, 2020). 

http://www.sos.or.id/
http://www.sos.or.id/
http://www.sos.or.id/
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Yogyakarta adalah salah satu daerah di Indonesia yang pernah mengalami 

bencana yang sangat dahsyat, yaitu gempa bumi Tahun 2006. Oleh karena SOS 

Children’s Villages hadir dan terlibat dalam gempa bumi tersebut karena, SOS Children’s 

Villages mempunyai rasa tanggung jawab kemanusiaan untuk menolong korban bencana 

khususnya anak-anak karena fokus SOS Children’s Villages memenuhi hak asuh anak-

anak yang kehilangan orang tua ataupun terancam kehilangan hak asuh. 

 

Kerangka Teori dan Konsep 

Organisasi Internasional  

Organisasi internasional adalah pengaturan bentuk kerjasama internasional yang 

melembaga antara negara-negara, umumnya organisasi internasional berlandaskan suatu 

persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat timbal 

balik yang dilaksanakan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara 

berkala (S. Cheever & H. Field Haviland Jr, 2011). 

Secara terinci, penggolongan organisasi internasional ada bermacam-macam, tinjauan ini 

didasarkan pada:  

a. Kegiatan Administrasi 

1. Organisasi Internasional Antar-pemerintah (International Govermental Organization) 

yang lazim disingkat IGO. Anggotanya adalah pemerintah atau instansi yang 

mewakili pemerintah suatu negara secara resmi.  

2. Organisasi Internasional Non-pemerintah (Non-Governmental Organization) yang 

lazim disingkat NGO atau INGO. 

World Bank, mendefinisikan NGO sebagai “organisasi swasta yang 

menjalankan kegiatan untuk meringankan penderitaan, mengentaskan kemiskinan, 

memelihara lingkungan hidup, menyediakan layanan sosial dasar atau melakukan 

kegiatan pengembangan masyarakat”. Dalam sebuah dokumen penting World Bank, 

Working With NGO, disebutkan, “Dalam konteks yang lebih luas, istilah NGO dapat 

diartikan sebagai semua organisasi nirlaba (non-profit organization) yang tidak terkait 

dengan pemerintahan. NGO biasanya berbentuk asosiasi sukarela, konfederasi, 

masyarakat, aliansi, dewan, konferensi, dan komite yang bergerak pada transnasional 

dasar dalam mengejar tujuan yang melampaui batas-batas wilayah yurisdiksi nasional dan 

negara (yakni INGO). NGO hadir dalam peranannya sebagai media penghubung 

sekaligus penengah (intermediary) dari berbagai kepentingan yang belum  terwakili. 

b.  Ruang-lingkup (Wilayah) Kegiatan dan keanggotaan  

1. Organisasi Internasional Global  

Wilayah Kegiatan adalah global, dan keanggotaan terbuka dalam ruang lingkup di 

berbagai penjuru dunia. 

2. Organisasi Internasional Regional 

Wilayah kegiatan adalah regional, dan keanggotaan hanya diberikan bagi Negara-

negara pada kawasan tertentu saja.  

3. Bidang Kegiatan (Operasional) Organisasi 

Untuk ini, pembagiannya sangat luas dan beragam, mencakup berbagai bidang atau 

aspek dalam kehidupan umat manusia, misalnya: 

- Bidang Ekonomi;  

- Bidang Lingkungan Hidup; 

- Bidang Kesehatan; 

- Bidang Pertambangan; 

- Bidang Komoditi; 
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- Bidang Bea-cukai dan Perdagangan Internasional; 

4. Tujuan dan Luas-Bidang Kegiatan Organisasi 

-  Organisasi Internasional Umum (Menyangkut hal-hal Umum) 

Tujuan Organisasi serta bidang kegiatannya bersifat luas dan umum, bukan hanya 

menyangkut bidang tertentu.  

- Organisasi Internasional Khusus (Menyangkut hsl Khusus)  

Tujuan organisasi dan kegiatannya adalah khusus pada bidang tertentu atau 

menyangkut hal tertentu saja. Contohnya World Health Organization (WHO) dan 

International Organization for Migration (IOM). Berdasarkan penggolongan 

organisasi internasional di atas maka SOS Children’s Villages secara kegiatan 

administrasi adalah organisasi internasional non-pemerintah (Non-Govermental 

Organization/ NGO), merupakan lembaga nirlaba (non profit) yang tidak terikat 

dengan pemerintah. Secara ruang lingkup (wilayah) kegiatan dan keanggotaan SOS 

Children’s Villages adalah organisasi Internasional Global, karena tersebar lebih 

dari 130 negara di dunia, termasuk di Indonesia. Secara bidang kegiatan SOS 

Children’s Villages termasuk dalam bidang kesehatan, dimana salah satu kegiatan 

SOS Children’s Villages adalah trauma healing membantu anak-anak korban gempa 

bumi yang mengalami trauma dan stres.  Secara tujuan dan bidang kegiatan 

Organisasi SOS Children’s Villages dikategorikan sebagai organisasi internasional 

khusus (menyangkut hal-hal khusus) yaitu bantuan terhadap anak-anak yang 

kehilangan hak asuh dari orang tua. 

 

Natural Disaster Management 

Bencana adalah suatu kejadian alam atau buatan manusia, tiba–tiba atau 

progresive yang menimbulkan dampak dahsyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) 

yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan–tindakan luar biasa 

(Disaster Management – A Disaster Manager’s Handbook, 2008). Defini lain dari 

bencana adalah persitiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik faktor alam dan faktor 

non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis (UU RI 

Nomor 24, 2007). 

Manajemen bencana timbul karena keterbatasan dari manusia dalam 

memprediksi/mengantisipasi bahkan menghadapi maupun menanggulangi bencana. 

Mengacu pada definisi bencana serta dampak bencana tersebut. Bencana itu tidak boleh 

dikesampingkan ataupun tidak diprioritaskan serta pemahaman tentang manajemen 

bencana perlu dimengerti dan dikuasai oleh seluruh kalangan, baik pemerintah, 

masyarakat, maupun swasta (Disaster Management – A Disaster Manager’s Handbook, 

2008). Manajemen bencana ialah serangkaian upaya atau langkah – langkah yang 

dilakukan secara dinamis, berlanjut dan terpadu dengan observasi serta analisis bencana 

dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, 

rehabilitasi dan rekonstruksi bencana (UU RI Nomor 24, 2007).  

Umumnya, manajemen bencana diantaranya bertujuan untuk : 
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1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan 

lingkungan hidup. 

2. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke 

daerah asal. 

3. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi, transportasi, 

listrik, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial. 

4. Meletakkan dasar – dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi 

maupun rekonstruksi dalm konteks pembangunan.  

Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai, kegiatan manajemen bencana berdasarkan 

periodenya dibagi kedalam tiga kegiatan utama (Disaster Management – A Disaster 

Manager’s Handbook, 2008). Yaitu, Kegiatan dalam keseluruhan proses 

penganggulangan bencana, pembagiannya ialah sebagai berikut: 

1. Manajemen Kedaruratan (saat terjadi bencana) 

Ialah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan menekan pada faktor – faktor 

pengurangan jumlah kerugian dan korban serta penanganan pengungsi secara 

terencana, terkordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat terjadinya bencana dengan 

fasenya yaitu tanggap darurat bencana. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani 

dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. 

2. Manajemen Pemulihan (Pasca Bencana) 

Ialah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan menekan pada faktor – faktor 

yang dapat mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena 

bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana secara 

terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh setelah terjadinya bencana dengan 

fase – fasenya yaitu : 

a. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau 

masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana.  

b. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, 

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun 

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan 

perekonomian, sosial dan budaya. 

3. Manajemen Resiko Bencana (Kegiatan Pra Bencana) 

Ialah pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan menekan pada faktor – faktor 

yang mengurangi resiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada 

saat sebelum terjadinya bencana dengan fase – fase lain, diantaranya : 

a. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk 

menghilangkan atau mengurangi ancaman bencana. 

b. Mitigasi adalah serangkaian kegiatan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana. 

c. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk 

mengantisiasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat 

guna dan berdaya guna. Dalam fase ini juga terdapat peringatan dini yaitu 

serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat 

tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga 

berwenang. 
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Jadi, manajemen bencana dilaksanakan sebelum bencana terjadi hingga setelah 

terjadinya bencana. SOS Children’s Villages membuat beberapa kegiatan dan program 

ketika bencana itu terjadi seperti Trauma Healing, Psiko Sosial Support, dan membuka 

area bermain anak, dimana kegiatan itu termasuk dalam manajemen kedaruratan dalam 

teori Natural Disaster Management. Strategi manajemen bencana ini merupakan strategi 

atau proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk mencegah, memprediksi 

bahkan mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dalam batas kemampuan yang 

ada serta untuk meminimalkan kerugian yang timbul akibat terjadinya bencana tersebut. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriptif dimana penulis akan memberikan penjelasan terkait upaya  SOS Children’s 

Villages dalam membantu anak-anak korban gempa bumi di Yogyakarta. Jenis data yang 

digunakan dalam penulisan penelitian ini merupakan data sekunder berupa literatur, 

artikel, jurnal, serta situs di internet yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian 

digunakan adalah kualitatif dengan menganalisa sumber-sumber tertulis yang merupakan 

data penelitian dengan menggunakan konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

dan mendeskripkan fenomena yang sedang diteliti. 

 

Hasil Penelitian 

SOS Children’s Villages adalah organisasi sosial nirlaba non-pemerintah yang 

aktif dalam mendukung hak-hak anak dan berkomitmen memberikan anak-anak yang 

telah atau beresiko kehilangan pengasuhan orang tua kebutuhan utama mereka 

(www.sos.or.id, 2020). Upaya SOS Childrens Villages dalam membantu anak-anak 

korban gempa di Yogyakarta salah satunya manajemen kedaruratan, mulai dari tahap 

pendirian children center yang memfasilitasi semua kegiatan anak termasuk pendidikan, 

bermain, serta manajemen pemulihan  termasuk trauma healing. SOS membantu anak-

anak hingga mereka siap untuk mandiri, membantu diri mereka sendiri. memberikan 

anak-anak pendidikan dan kemampuan yang mereka butuhkan. 

SOS mempunyai Family Strengthening Program atau Program Penguatan 

Keluarga. Melalui program penguatan keluarga, SOS Children’s Villages bekerja dengan 

keluarga-keluarga di sekitar SOS Village yang terdampak gempa bumi Yogyakarta untuk 

mencegah terjadinya kondisi yang bisa menyebabkan seorang anak terpisah dari orang 

tuanya, terutama karena faktor ekonomi. Dalam program ini, SOS Children’s Villages 

melakukan intervensi langsung pada anak berupa bantuan biaya pendidikan, penyediaan 

makanan bergizi, dan akses terhadap kesehatan. Selain itu, SOS Children’s Villages juga 

bekerja sama dengan caregiver, terutama Ibu untuk memberikan penyuluhan tentang 

pengasuhan terbaik bagi anak sekaligus program pelatihan kewirausahaan untuk 

mendukung ekonomi keluarga. Dalam kata lain SOS telah menyediakan layanan sosial 

dasar atau melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. 

 

Program Tanggap Darurat (Emergency Respons Program (ERP) 

Ketika bencana terjadi, anak-anak merupakan kelompok yang paling terkena 

dampak, mulai dari kehilangan akses pendidikan, kehilangan keluarga, hingga 

meninggalkan trauma mendalam. SOS Children’s Villages Indonesia bekerja untuk 

memastikan setiap anak yang terdampak bencana tetap mendapatkan hak-haknya serta 

http://www.sos.or.id/
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terlepas dari trauma bencana melalui program bantuan langsung dan pendirian taman 

bermain yang memfasilitasi semua kegiatan anak termasuk pendidikan, bermain, serta 

trauma healing. 

Pada tahun 2006, SOS Children’s Villages telah mengimplemantasikan 

serangkaian kegiatan atau program yang telah dibentuk melalui hanya 1 fase manajemen 

bencana yaitu, Fase Tanggap Darurat dimana fase ini melakukan kegiatan pertolongan 

dengan segera, saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan 

yang meliputi penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar para korban. Serta 

membangun Taman bermain untuk anak-anak korban gempa bumi. 

Membuka area bermain anak. Awal terbentuknya Children’s Center adalah 

taman bermain anak. Dimana kegiatan-kegiatan didalamnya meliputi temu bersama 

keluarga yang terpisah, bermain bersama anak lainnya yang terdampak gempa, 

mengajarkan kepedulian terhadap orang lain, latihan kepemimpinan, bermain sambil 

olahraga, menggambar, dan masih banyak lagi. Menurut laproran dari Asistent Manager 

SOS Children’s Villages Yogyakarta terdapat 3 lokasi Taman bermain anak yang di buat 

pada awal terjadinya gempa, karena lokasi tersebut menunjukkan dampak yang sangat 

besar dari jumlah korban. Pertama adalah kota Yogyakarta, kedua daerah Bantul, dan 

Terakhir adalah Sleman 

 

Program Penguatan Keluarga (Family Strengthening Program (FSP)) 

Beberapa poin penting yang melandasi hak-hak anak untuk diperjuangkan dalam 

membentuk mentalitas dan pengembangan pengetahuan anak-anak yaitu: 

1. Memberikan keleluasaan kepada anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan usia dalam koridor-koridor pendampingan anak 

2. Mengembangkan sisi afektif, kognitif dan psikomotorik baik dalam pendidikan formal 

maupun non formal 

3. Memberikan kesempatakan kepada anak-anak untuk berpendapat dalam rangka 

mengutarakan berbagai permasalahan mereka dengan kapasitas dan sesuai dengan 

usianya 

Dari tiga poin diatas terdapat tiga kepentingan yang harus ditegakkan yaitu; rasa 

ketuhanan, rasa kemanusiaan, dan rasa keadilan. Ini adalah prinsip dasar kehidupan yang 

wajib dijalankan.  

Melalui program penguatan keluarga, SOS Children’s Villages bekerja dengan 

keluarga-keluarga di sekitar SOS Village untuk mencegah terjadinya kondisi yang bisa 

menyebabkan seorang anak terpisah dari orang tuanya, terutama karena faktor ekonomi. 

Dalam program ini, SOS Children’s Villages melakukan intervensi langsung pada anak 

berupa bantuan biaya pendidikan, penyediaan makanan bergizi, dan akses terhadap 

kesehatan. Selain itu, SOS Children’s Villages juga bekerja sama dengan caregiver 

mereka terutama Ibu untuk memberikan penyuluhan tentang pengasuhan terbaik bagi 

anak sekaligus program pelatihan kewirausahaan untuk mendukung ekonomi keluarga.  

Program FSP ini dilakukan dari 2006 sampai dengan sekarang, setelah 

dilakukannya program ERP atau program tanggap darurat yang telah dijelaskan oleh 

penulis sebelumnya. Awal terbentuk program ini hanya ada di beberapa daerah saja, 

namun setelah SOS Children’s Viilages bekerjasama dengan beberapa mitra dan 

masyarakat. Akhirnya program FSP ini dapat di bentuk di beberapa daerah di Yogyakarta, 

termasuk kabupaten Sleman Karena menjadi daerah terdampak yang paling besar. 

Terdapat 7 Daerah pusat FSP SOS Children’s Villages yang berada di 

Yogyakarta, yaitu. Kota Region Yogyakarta, Region Sleman, Region Gunung Kidul 
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Barat, Region Gunung Kidul Timur, Region Bantul timur, Region Bantul Barat, Region 

Kulonprogo. Region Kota Yogyakarta merupakan area urban dengan 259 anak laki dan 

271 perempuan dengan 341 keluarga. Intervensi SOS dengan memfasilitasi adik-adik 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk belajar pendidikan alternatif dengan Boneka 

raksasa, penyuluhan mengenai pentingnya pendidikan/pengawasan, 

pergaulan/pengendalian, sikap dan perilaku, penanaman sayuran dengan metode 

polyback, penyuluhan mengenai kesehatan diri, keluarga, lingkungan dan kebencanaan, 

program mari menabung, membuat baju dari koran bekas, pelatihan menyulam , dan-lain-

lain. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran SOS Children’s 

Villages sebagai organisasi kemanusiaan internasional, berkontribusi positif terhadap 

penanganan korban gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. SOS Children’s Villages 

memberikan kepeduliannya terhadap korban gempa bumi di Yogyakarta dalam upaya 

menangani korban gempa bumi khususnya anak-anak, akibat gempa tersebut melalui 

tahapan Natural Disaster Management. Tujuannya ialah menyediakan bantuan darurat 

secara universal dan Layanan sukarela kepada korban Gempa bumi tahun 2006. Adapun 

peran yang telah dilakukan oleh SOS Children’s Villages melalui tahapan NDM seperti: 

pemberian bantuan makanan, layanan kesehatan dan medis. Selain itu, membuat anak 

yang terdampak bencana tetap mendapatkan hak-haknya serta terlepas dari trauma 

bencana melalui program pendirian taman bermain anak yang memfasilitasi semua 

kegiatan anak termasuk pendidikan, bermain, serta trauma healing. 

Terdapat beberapa yang sudah direalisasikan oleh SOS Childen’s Villages dan 

program lainnya yaitu program management resiko bencana (mitigasi) belum dapat 

direalisasikan mengingat SOS Children’s Villages masih berfokus pada penyelesaian 

program recovery terhadap anak-anak dan Program penguatan Keluarga, sehingga 

program mitigasi belum terealisasi secara maksimal oleh SOS Children’s Villages. 

Keterlibatan SOS Children’s Villages di Yogyakarta karena, Gempa Yogyakarta adalah 

salah satu bencana alam yang bepaling besar yang pernah terjadi di Indonesia dan 

memakan korban jiwa yang sangat banyak. Merasa mempunyai Tanggung Jawab 

Kemanusiaan Untuk Menolong Korban-korban Gempa Bumi Yogyakarta khususnya 

anak-anak karena fokus SOS Children’s Viilages untuk memenuhi hak asuh terhadap 

anak yang kehilangan orang tua, atauspun kehilangan hak asuh anak.  

Dalam pelaksanaan programnya SOS Children’s Villages mengalami kendala 

yaitu, SOS Children’s Villages tidak dapat menjalankan semua program yang telah 

dirancangkan. Hal ini dikarenakan permasalahan dan tantangan logistik yang rumit pada 

tahap tanggap darurat dan pada tahapan recovery yang memerlukan waktu penyelesaian 

panjang sehingga SOS Children’s Villages belum bisa melangkah ke program  berikutnya 

yaitu tahapan management risiko bencana (mitigasi). Selain itu, kendala lainnya ialah 

pada pendistribusian barang bantuan kepada daerah – daerah yang terkena dampak, 

keadaan jalan yang hancur karena gempa, musim hujan sehingga jalan licin dan beberapa 

daerah longsor, kurangnya kendaraan dan bahan bakar untuk mengangkut bantuan, 

namun secara keseluruhan program tetap dilakukan dan telah menunjukkan hasil bagi 

korban gempa bumi maupun pemerintah Yogyakarta. Untuk itu, dukungan serta 

kerjasama dari berbagai pihak diperlukan oleh SOS Children’s Villages dalam 
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menjalankan program kerjanya dalam menangani korban gempa bumi di Yogyakarta 

tahun 2006. 
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