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DARI REDAKSI

C

hange! Itulah satu kata yang
mengandung
multi
makna
dalam berbagai dimensi. Intinya
membuat sesuatu yang berbeda. Tentu
saja perubahan yang lebih baik dari
sebelumnya.Majalah GEMA BNPB pun
demikian. Perubahan total, baik format,
isi dan style Majalah GEMA BNPB telah
dilakukan pada edisi Maret 2011. Hasilnya
cukup membanggakan. Berbagai pihak di
internal maupun eksternal BNPB, bahkan
dari Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi
yang menyejukkan. Tentu saja apresiasi
tersebut menjadi energy pendorong untuk
melakukan perubahan yang lebih baik ke
depan.
Pada edisi Agustus 2011, Majalah GEMA
BNPB mengangkat tema utama latihan
akbar internasional ARF DiREx 2011
di Menado. Acara yang melibatkan
puluhan negara dan ribuan peserta
tersebut sukses diselenggarakan. BNPB
sebagai ketua penyelenggara berhasil
menuntaskan semua tugasnya. Selain itu,
edisi ini menyajikan berita penghargaan

UNISDR Global Champion for Disaster
Risk Reduction dari PBB kepada Presiden
RI, kunjungan delegasi 8 negara Pasifik,
gladi di Padang, peran media dalam
penanggulangan bencana, pelatihan
relawan, liputan bencana dan sebagainya.
Adanya pengakuan internasional terhadap
bangsa Indonesia dalam penanggulangan
bencana, menunjukkan bahwa Indonesia
memiliki keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif yang dapat
dijadikan soft diplomacy. Sekali lagi upaya
ini perlu terus didorong dan sinergi
bersama-sama.
Kami memahami ada
dari majalah ini. Tetapi
tersebut tetap menambah
pengetahuan kita. Semoga
Terima kasih.

kekurangan
kekurangan
pengkayaan
bermanfaat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan
Humas
DR. Sutopo Purwo Nugroho

LAPORAN UTAMA

ARF

DiREx

2011

ASEAN Regional Forum: Forum Dialog,
Konsultasi Politik & Keamanan di
Kawasan
erhelatan besar ASEAN Regional
Forum Disaster Relief Exercise
(ARF DiREx) diselenggarakan di
Manado, Sulawesi Utara pada
tanggal 14 – 19 Maret 2011. ARF DiREx 2011
adalah forum latihan penanggulangan
bencana se-ASEAN yang diikuti oleh 20
negara. Acara ARF DiREx ini dihadiri lebih
dari 3.500 orang. Jumlah ini meliputi 900
orang perwakilan multinasional dan 2.600
orang perwakilan tuan rumah Indonesia.

P

ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan
suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN
pada tahun 1994 sebagai suatu wahana
bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal
yang terkait dengan politik dan keamanan
di kawasan, serta untuk membahas dan
menyamakan pandangan antara negaranegara peserta ARF untuk memperkecil
4
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ancaman terhadap stabilitas dan keamanan
kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN
merupakan penggerak utama dalam ARF.
ARF merupakan satu-satunya forum di level
pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh
negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik
dan kawasan lain seperti Amerika Serikat,
Republik Rakyat Cina, Jepang, Rusia dan Uni
Eropa (UE).
Tujuan utama penyelenggaraan ARF
DiREx adalah menghasilkan penanganan
bencana yang terkoordinasi. Tidak hanya
itu, latihan ini juga diharapkan mampu
menghasilkan
aturan
penanganan
bencana yang bisa diaplikasikan dalam
masyarakat ketika bencana terjadi. ARF
DiREx ini menjadi gambaran keseriusan
pemerintah untuk melindungi warga
negaranya. Latihan kesiapsiagaan bencana
ini menjadi bentuk kehadiran negara
untuk mampu mengurangi jumlah

korban

dan

kerugian

jika

bencana

terjadi.

Bagi Indonesia ARF DiREx ini berdampak pada dimensi
kepentingan nasional dan sekaligus regional ataupun
internasional. Pada tataran nasional, latihan dapat
dimanfaatkan untuk menguji atau menyiapkan sistem
kesiapan dan mekanisme nasional penanganan suatu
bencana yang melibatkan bantuan asing. Sedangkan
pada tataran regional adalah untuk merekomendasikan
dan masukan
strategis bagi kerjasama ARF dan
ASEAN dalam penanggulangan bencana di kawasan.
ARF menyepakati bahwa konsep keamanan menyeluruh
(comprehensive security) tidak hanya mencakup aspekaspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga
terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial dan isu
lainnya seperti isu keamanan non-tradisional.
Sebagai suatu wahana utama dalam mewujudkan tujuan
ASEAN dalam menciptakan dan menjaga stabilitas serta
keharmonisan kawasan, ARF menetapkan dua tujuan
utama yang terdiri dari:
1. Mengembangkan dialog dan konsultasi konstruktif
mengenai isu-isu politik dan
keamanan yang
menjadi kepentingan dan perhatian bersama.
2. Memberikan kontribusi positif dalam berbagai upaya
untuk mewujdkan confidence building dan preventive
diplomacy di kawasan Asia Pasifik.
Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-27 ASEAN tahun
1994, para Menteri Luar Negeri menyetujui bahwa “ARF
could become an effective consultative Asia-Pacific Forum
for promoting open dialogue on political and security
cooperation in the region. In this context, ASEAN should
work with its ARF partners to bring about a more predictable
and constructive pattern of relations in the Asia Pacific.”
Meskipun ARF masih relatif baru, hal ini telah menjadi
kontributor yang berharga bagi pemeliharaan harmoni
dan stabilitas di kawasan Asia Pasifik. Kinerja ARF
dilengkapi oleh aktivitas Track 2 yang dilakukan oleh
entitas non-pemerintah dalam lingkup ARF.
Pembukaan ARF DiREx Dihadiri 3.500 Peserta
ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF
DiREx) dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Boediono
di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (15/3). Jumlah peserta
GEMA BNPB - Agustus 2011
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terbanyak dari luar negeri yang terdaftar
adalah Jepang sekitar 500 orang. Namun,
karena terjadinya bencana tsunami di
Jepang pada tanggal 11 Maret 2011 lalu
sebagian besar dari mereka ditarik kembali
ke Jepang untuk menangani korban tsunami.
Hanya 50 orang tenaga ahli asal Jepang
tetap bertahan demi kelangsungan acara
pelatihan bersama ini. Negara lain yang tidak
jadi ikut kegiatan ini adalah Amerika Serikat
(AS) dan Korea Selatan karena menangani
bencana gempa dan tsunami di Jepang.
Ada 20 negara yang ikut dalam ARF DiREx
dari 27 negara yang direncanakan ikut serta,
utamanya adalah 10 negara yang termasuk
negara-negara ASEAN. Ke-20 negara yang
ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, antara
lain Australia, India, Rusia, Kanada, Jepang,
Selandia Baru, Uni Eropa, dan Cina, termasuk
negara-negara Forum Asean Plus seperti
Bangladesh, Philipina, Thailand, Vietnam,
Malaysia, Singapura, Kamboja, Papua New
Guinea, Timor Leste, Sri Langka, Mongolia,
Brunei dan Laos serta Indonesia sebagai
tuan rumah.

6
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Banyak peralatan dan perlengkapan yang
digunakan dalam kegiatan ARF DiREx
2011 ini. India mengirimkan sebuah kapal
evakuasi bencana. Peserta dari Uni Eropa
membangun satu rumah sakit lapangan
beserta peralatan USAR, sedangkan Cina,
menyediakan peralatan medis, Singapura
juga menyediakan satu peralatan USAR.
Sebagai tuan rumah, Indonesia dengan
jumlah personel terbanyak yang direkrut
dari berbagai instansi/lembaga terkait.
Indonesia juga mengerahkan rumah sakit
lapangan dengan dukungan peralatan
medis dan obat-obatan, kendaraan taktis
komando, dan angkutan perbekalan. Tak
hanya itu, pesawat angkut, seperti Hercules
C-130, Cassa -200, serta Helly 332, tiga
kapal perang Indonesia (KRI), Combat Boat,
Hovercraft, peralatan SAR, serta komunikasi
elektronik juga dihadirkan.
Jepang Terus Mendukung Dialog
Regional Kerjasama dalam Rangka ARF
“Atas nama Pemerintah Jepang, sebagai
Ketua Bersama, saya menyambut baik

atas kehadiran pada hadirin semua
untuk mengikuti latihan ARF DiREx 2011.
Pada kesempatan ini, saya juga ingin
menyampaikan
penghargaan
yang
setinggi-tingginya kepada Pemerintah
Indonesia yang merupakan Ketua ASEAN
tahun ini, atas kerjasama yang kita tempuh
sebagai ketua bersama sejak pertengahan
tahun 2009 lalu”, ujar Makiko Kikuta, Wakil
Menteri Luar Negeri Jepang.
Makiko Kikuta menegaskan, “Dalam kondisi
seperti ini ASEAN Regional Forum (ARF)
adalah salah satu kerangka terbaik untuk
menanggulangi bencana secara bersama
dan saling menolong di wilayah tersebut.
Saya berjanji bahwa Pemerintah Jepang
akan terus memimpin untuk memperkuat
dialog regional dan kerjasama dalam bidang
politik/keamanan dalam kerangka ARF.”
Manfaat ARF bagi Indonesia
Manfaat ARF bagi Indonesia antara lain: (1)

Mengembangkan profil internasionalnya
melalui peran dan kepemimpinannya
dalam ASEAN sebagai penggerak utama
dalam ARF, (2) Menetapkan agenda dialog
dan konsultasi ARF dengan pandangan
untuk menjaga dan mengembangkan
kepentingan nasionalnya di berbagai
isu penting politik dan keamanan, (3)
Menggalang dukungan dari para peserta
ARF bagi keutuhan dan kedaulatan
teritorialnya, (4) Mendorong komitmen
kawasan untuk mengembangkan kerjasama
di berbagai isu yang menjadi perhatian
bersama seperti perang melawan terorisme
dan kejahatan lintas negara lainnya, (5)
Memajukan budaya damai, toleransi, dan
dialog antara negara-negara di kawasan
Asia Pasifik.
Kepala BNPB, Syamsul Maarif memaparkan
bahwa Indonesia sebagai tuan rumah
akan bekerja sekuat tenaga. “Kita harus
menunjukkan kemampuan,” ucapnya.
GEMA BNPB - Agustus 2011
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Syamsul Maarif mengatakan kegiatan ARF
DiREx memberikan gambaran bahwa sinergi
dibutuhkan antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, masyarakat hingga
dunia internasional dalam mempersiapkan
diri menghadapi bencana. “Forum ini
dimotori oleh forum negara-negara
ASEAN. Masalah keamanan yang paling
menonjol adalah ancaman keamanan
internal, yaitu bencana alam,” tambahnya.
ARF DiREx ini menjadi gambaran
keseriusan pemerintah untuk melindungi
warga negaranya. Latihan kesiapsiagaan
bencana ini menjadi bentuk kehadiran
negara untuk mampu mengurangi jumlah
korban dan kerugian jika bencana terjadi.
Bagi Indonesia ARF DiREx ini berdampak
pada dimensi kepentingan nasional dan
sekaligus regional ataupun internasional.
Pada tataran nasional, latihan dapat
dimanfaatkan
untuk menguji atau
menyiapkan sistem kesiapan dan mekanisme
8
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nasional penanganan suatu bencana yang
melibatkan bantuan asing. Sedangkan
pada tataran regional adalah untuk
merekomendasikan dan masukan strategis
bagi kerjasama ARF dan ASEAN dalam
penanggulangan bencana di kawasan.
Dua Kegiatan
Kegiatan ARF DiREx ini dibagi menjadi
dua kegiatan yaitu, kegiatan pelatihan di
dalam ruangan dan pelatihan langsung
di luar ruangan. Kegiatan difokuskan
pada beberapa aktivitas, diantaranya
koordinasi di posko penanggulangan
bencana, kemampuan kegiatan SAR,
evakuasi dan identifikasi korban, perawatan
medis dan relokasi para korban, dan
mekanisme pendistribusian bantuan sosial.
Lokasi
pelatihan
di
lapangan
diselenggarakan di Pulau Bunaken, Pulau
Siladen, Pulau Mantehage, Pesisir desa
Masing, Kecamatan Wori Kabupaten

Minahasa, Bandara Samratulangi, dan
Pelabuhan Bitung. Menurut Gurbernur
Sulawesi Utara, Dr. SH Sarundajang,
Manado dipilih sebagai tuan rumah latihan
penanggulangan bencana karena memiliki
wilayah yang ideal untuk melaksanakan
latihan besar. “Kita punya pengalaman
menyelenggarakan event internasional”,
ungkap
Sarundajang.
“Event-event
internasioal ini harus dimanfaatkan untuk
mempromosikan potensi Sulawesi Utara
khususnya sektor pariwisata yang sebagai
leading sector”, tambahnya.
Hasil dan Rekomendasi TTX ARF DiREx
2011
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB), Dr. Sutopo Purwo Nugroho
melaporkan hasil temuan dan rekomendasi
latihan di dalam ruangan (table top exercise
– TTX) saat acara Penutupan ASEAN
Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF
DiREx) 2011, Sabtu siang (19/3) di Manado,

Sulawesi Utara. Dalam hal ini, Sutopo juga
menduduki posisi sebagai fasilitator TTX
ARF DiREx 2011. Acara penutupan itu
dihadiri lebih dari 350 orang dari delegasi
berbagai negara peserta, wartawan
berbagai media nasional dan lokal Sulawesi
Utara, peserta dari kementerian/lembaga,
peserta lokal baik dari tingkat provinsi
maupun kabupaten/kota di lingkungan
Provinsi Sulawesi Utara.
Sutopo menyampaikan bahwa kegiatan TTX
ARF DiREx ini diikuti oleh total 225 peserta.
Ada 106 peserta dari dunia internasional,
yaitu 23 negara anggota ARF, 7 lembaga
internasional (ASEAN Secretariat, AHA
Center, UNOCHA, UNICEF, WHO, WFP, IFRC)
dan 119 peserta nasional (kementerian/
lembaga, Badan Nasional Penanggulangan
Bencana – BNPB, PMI, akademisi, swasta,
LSM dan relawan).
Menurut Sutopo, sejak gempa dan tsunami
2004 telah terjadi kemajuan yang mendasar
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dalam regulasi dan struktur koordinasi
penanggulangan bencana. Contohnya
adalah adanya Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, AADMER, SASOP, AHA Centre, dan
sistem cluster atau pengelompokan respon
PB di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ini penting untuk mengakui bahwa semua
bantuan internasional yang disediakan
untuk mendukung negara dan penduduk
yang terdampak bencana dan peraturan
yang berlaku, syarat-syarat dan penghargaan
kepada budaya dan adat-istiadat setempat.
TTX ARF DiREx menyiapkan sebuah forum
yang efektif untuk peningkatan kesadaran
pada mekanisme koordinasi respon darurat
pada negara-negara yang terdampak
bencana, negara donor dan komunitas
kemanusiaan.
Respon
bencana
internasional
mensyaratkan kesadaran yang lebih besar
daripada proses dan regulasi manajemen
bencana di tingkat nasional. Hal ini meliputi

10
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publikasi proses-proses dan regulasi
anggota yang pada masa depan menjadi
peran AHA Centre. Selain itu juga sebuah
pengarahan singkat mengenai mekanisme
koordinasi dan regulasi nasional akan dapat
menyatukan ke dalam proses penyambutan.
“Ke depan ARF DiREx dapat menjadi pelaku
utama dalam mengklarifikasi bagaimana
proses manajemen bencana di tingkat lokal,
nasional, regional, dan global akan bekerja
bersama secara lebih efektif, “katanya
memberi rekomendasi ke depan.
“Cakupan komponen latihan fungsional
dengan
lebih
banyak
skenario,
memungkinkan untuk mengeksplorasi
skenario lintas perbatasan negara, akan
membantu para peserta untuk pencapaian
tujuan ARF DiREx, “tambahnya.
Pameran PB ARF DiREx 2011
Pameran PB itu diadakan di Blue Banter, Kota
Manado dari tanggal 15 sampai dengan 17

Maret 2011 yang diikuti oleh 17 peserta
dari kementerian/lembaga, lembaga non
pemerintah baik lokal, nasional maupun
internasional, serta swasta. Selain itu ada
peserta lokal dari Manado yang memajang
suvenir-suvenir khas Sulawesi Utara dan
aneka macam kuliner setempat.
Lilik Kurniawan, selaku penanggung jawab
dari pameran ini. menjelaskan bahwa
pameran ini diselenggarakan dengan
tujuan untuk mendekatkan kegiatan
ARF DiREx ini sendiri kepada masyarakat.
“Pameran ini digelar dengan dengan tujuan
untuk mendekatkan kegiatan ARF DiREx
ini kepada masyarakat yang tidak bisa
berpartisipasi secara langsung,” jelas Lilik.
Pada pameran PB itu juga diputar filmfilm kebencanaan dan kuis-kuis dengan
doorprize. Banyak pengunjung pameran
yang mengisi kuis dan setelah diundi ada
beberapa yang mendapatkan doorprize.

Menurut pengunjung, acara ARF DiREx ini
sangat bermanfaat bagi warga Sulawesi
Utara, meningkatkan pariwisata dan
masyarakat menjadi tanggap terhadap
bencana.
Pentingnya Pendidikan Kebencanaan
bagi Sekolah-sekolah
Di Indonesia sejak tahun 2006 sudah
ada Konsorsium Pendidikan Bencana
(KPB) dengan fokus pada upaya PRB
di sekolah, baik formal maupun non
formal. Bahkan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono
memperhatikan
dengan
serius mengenai pendidikan bencana
itu. Dalam pernyataannya pada rapat
koordinasi terbatas di Bandar Udara
Minangkabau, Padang, Sumatra Barat pada
tanggal 27 Oktober 2010 lalu, Presiden
Yudhoyono menginstruksikan provinsiprovinsi rawan bencana harus memberikan
GEMA BNPB - Agustus 2011
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pendidikan kebencanaan lebih keras dalam
menyelamatkan masyarakat.
Indonesia berada di daerah rawan bencana.
Bermacam ragam jenis bencana terdapat
di Indonesia, seperti banjir, longsor, letusan
gunung berapi, gempa bumi, tsunami,
angin puting beliung, kebakaran hutan
dan lahan, konflik sosial, dan lain-lain.
Salah satu cara yang sangat efektif untuk
meningkatkan pengetahuan, pemahaman
dan keterampilan adalah diajarkannya
pendidikan kebencanaan di sekolahsekolah. Pelatihan untuk kesiapsiagaan
dalam menghadapi bencana juga perlu
terus dilakukan secara kontinyu dan
berkesinambungan dengan melibatkan
seluruh komponen sekolah. Mekanisme
pembelajaran
bersama
mengenai
pendidikan
kebencanaan
dengan
melibatkan berbagai unsur sekolah itu
dapat ditempuh dengan cara yang disebut
“Sekolah Siaga Bencana” (SSB).

12
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Pentingnya
pendidikan
kebencanaan
di sekolah-sekolah itu dibahas dalam
“Sosialisasi Pengarusutamaan Pengurangan
Risiko Bencana pada Sektor Pendidikan”
hari Kamis siang (17/3) di Ruang Aula Dinas
Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi
Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala
Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB
Muchtaruddin, Direktur Pemberdayaan
Masyarakat BNPB Sugiharto, Sekretaris
Dinas Pendidikan Nasional Provinsi
Sulawesi Utara JSJ Wowor, Perwakilan
Konsorsium Pendidikan Bencana Riana
Nedyawati dan Wahyu Sulastomo, United
Nation Development Programme Valentinus
Irawan, serta lebih dari 106 orang guru,
kepala sekolah, dan pengawas sekolah di
Kota Manado dan sekitarnya.
Dalam sesi selanjutnya diisi oleh Wahyu
Sulastomo dari Konsorsium Pendidikan
Bencana (KPB) yang memaparkan materi
“Sekolah Siaga Bencana” (SSB). Wahyu

Sulastomo mengatakan bahwa “Sekolah
Siaga Bencana" adalah sekolah yang
memiliki kemampuan untuk mengelola
risiko bencana di lingkungannya. Sedangkan
tujuan SSB adalah untuk membangun
budaya siaga dan budaya aman di sekolah,
serta membangun ketahanan dalam
menghadapi bencana oleh warga sekolah.”
Menurut Puthut, SSB dilaksanakan di
sekolah-sekolah antara lain karena: (1).
Sekolah secara sadar dan terencana
melakukan upaya mewujudkan suasana
belajar dan proses pembelajaran. (2).
Sekolah tetap terpercaya sebagai wahana
efektif untuk membangun budaya bangsa.
(3). Sekolah merupakan ‘ruang publik’
dengan tingkat kerentanan tinggi (dari hasil
penelitian LIPI dan UNESCO tahun 2006).

GEMA BNPB - Agustus 2011
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FOKUS BERITA
residen
Susilo
Bambang
Yudhoyono
mendapatkan
penghargaan Global Champion
for Disaster Risk Reduction atau
Tokoh Dunia untuk Strategi
Internasional Pengurangan Risiko Bencana
pada hari Selasa 10 Mei 2011, pukul
16.45 waktu setempat di Jenewa, Swiss.
Berhubung sedang mengikuti Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-18 maka
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
mewakilkan kepada Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), DR.
Syamsul Maarif, M.Si., untuk menerima
penganugerahan penghargaan itu dan
sekaligus menyampaikan kata sambutan
Presiden.

P

Presiden RI

Mendapat Penghargaan
Global Champion
for Disaster Risk Reduction
Penghargaan ini diberikan oleh Badan
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk
Strategi Internasional Pengurangan Risiko
Bencana (United Nations International
Strategy for Disaster Reduction/UNISDR)
dalam acara Global Platform for Disaster
Reduction yang merupakan acara dua
tahunan untuk membahas upaya-upaya
pengurangan risiko bencana, komunikasi
dan koordinasi di antara para pemangku
kepentingan. Acara Global Platform for
Disaster Reduction ini dihadiri oleh sekitar
160 negara dan dibuka oleh Sekretaris
Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB),
Ban Ki-Moon.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dianugerahi penghargaan PBB untuk
upaya pengurangan risiko bencana atas
14
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langkah-langkah serta inisiatifnya dalam
pengurangan risiko bencana di Indonesia,
yang bisa memberi inspirasi kepada dunia.
Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam
mengatakan seperti yang diberitakan
oleh Kantor Berita Antara, “Luar biasa
yang diberikan Bangsa Indonesia melalui
Presiden Republik Indonesia atas capaian
hasil pengurangan risiko bencana. Ini
juga merupakan pengakuan dunia pada
kepemimpinan Presiden Yudhoyono dalam
menangani program dan pelaksanaan
menanggulangi bencana alam.”
“Kerja keras pemerintah Indonesia ketika
menghadapi tsunami di Aceh akhir 2004,
dan beberapa bencana alam di Indonesia,
serta bantuan di negara lain oleh Indonesia

menunjukkan keseriusan dan kepedulian
Presiden Yudhoyono sebagai salah satu
world leaders yang memberikan perhatian
terhadap tantangan dan ancaman bencana
alam,” tambah Seskab.
Presiden Yudhoyono terus meminta BNPB
dan lembaga pemerintah serta masyarakat
terus peduli menghadapi tantangan
penanganan potensi dan bencana alam.
“Saya ucapkan selamat kepada Presiden
Yudhoyono, semoga kerja keras beliau akan
menggugah negara-negara berkembang
lain untuk lebih meningkatkan perhatian
mengenai manajemen dan pelaksanaan
bencana alam agar lebih baik lagi,” katanya.
Dengan demikian, kata Dipo, dapat
dikurangi jumlah korban dan kerusakan
yang diakibatkan oleh bencana alam.
Menurut Sekretaris Utama BNPB, Fatchul
Hadi, yang diwawancarai oleh Antara
Jatim mengatakan bahwa penyampaian
penghargaan itu tidak terduga sebelumnya.
Tapi, ternyata PBB diam-diam terus
memantau langkah-langkah setiap negara
dari 160 negara di dunia dalam upaya
pengurangan risiko bencana.
“Kita harus berbangga karena ‘Global
Champion
for
Disaster
Reduction’
itu dianugerahkan kepada Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Kita tahu,
untuk urusan lingkungan, sebelumnya

ialah Al Gore, mantan Wakil Presiden
Amerika Serikat,” kata Fatchul mengenai
penghargaan tersebut.
Fathul
menjelaskan,
PBB
memberi
penghargaan itu kepada Presiden Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono atas penilaian
untuk langkah-langkah inisiatif dan strategi
yang digagas dan diawasi Presiden untuk
pelaksanaannya, termasuk fakta Indonesia
sudah memiliki aturan perundangundangan, peraturan pemerintah, peraturan
presiden, bahkan peraturan daerah dalam
hal pengurangan risiko bencana.
Kriteria lainnya, Indonesia dinilai telah
berhasil memenuhi ketentuan tentang
Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Framework for
Action), suatu program 10 tahun PBB untuk
membuat dunia lebih aman dari bencana
alam yang diadopsi 168 negara anggota
PBB tahun 2005 pada saat konferensi Dunia
untuk Reduksi Bencana.

FOKUS BERITA
LATGAB RELAWAN

3 Hari

Menjadi Relawan Tangguh
epala BNPB selaku Inspektur
Upacara pada Pembukaan
Latihan Gabungan (Latgab)
Relawan
Penanggulangan
Bencana Indonesia, di Mako Kolinlamil,
Tanjung Priok, Jakarta, Senin (30/5). Latihan
gabungan ini merupakan kerjasama antara
BNPB dan TNI-AL, khususnya Kolinlamil.
Pada amanatnya mengatakan bahwa BNPB
menganggap perlu untuk mewujudkan
relawan tanggap, tangkas dan tangguh
dalam penanggulangan bencana Indonesia
yang mampu bekerja dengan baik dan
profesional.

K

Dalam sambutannya, Kepala BNPB,
mengatakan bahwa peran relawan
penanggulangan bencana merupakan
potensi
yang
diandalkan
dalam
penanggulangan bencana yang selama
ini sudah cukup eksis pada tanggap
darurat, karena perannya cukup signifikan
dalam kecepatan dan semangat aksi
penanggulangan bencana.
Pelatihan ini sangat penting dalam
meningkatkan kesiapsiagaan. mengingat
16
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wilayah Indonesia rawan bencana, baik
bencana alam, non-alam, dan sosial.
“Kecepatan respon dalam menangani
bencana
maupun
koordinasi
dan
integrasi antara semua pihak yang terlibat
merupakan langkah antisipasi kita dalam
menghadapi bencana di kemudian hari,
“sambung Syamsul Maarif.
Seusai apel siaga bersama dengan
relawan dan TNI AL dari Kolinlamil, Kepala
BNPB DR. Syamsul Maarif, M.Si melepas
Latihan Gabungan (Latgab) Relawan
Penanggulangan Bencana Indonesia. Dari
latgab ini, diharapkan seluruh relawan
peserta latihan gabungan penanggulangan
bencana dapat melaksanakan tindakan
kebencanaan dan koordinasi awal pra
bencana, tanggap darurat bencana
hingga pasca bencana, serta mempunyai
kompetensi (pengetahuan, sikap dan
perilaku) dan mampu bekerja dengan baik
dan profesional serta mampu menjalankan
fungsi manajemen bencana yang berperan
luas pada fase sebelum bencana, saat terjadi
bencana hingga pada tahab rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.

Cluster Skill
Dalam 3 hari para relawan mendalami beberapa
materi, antara lain materi dasar penanggulangan
bencana, kebaharian, sea and jungle survival,
penguatan cluster relawan, dan tsunami drill.
Latar belakang penyelenggaraan latgab ini
antara lain, adalah meningkatkan kapasitas
potensi relawan dari berbagai profesi atau
cluster skill termasuk kemampuan personel
militer dalam penanganan bersama dengan
organisasi kerelawanan. Serta, meningkatkan
kerjasama yang solid dan loyal antara relawan
dengan personel militer dalam penanggulangan
bencana.
Waktu pelaksanaan latihan dari tanggal 28-31
Mei 2011 di dua tempat yakni di Mako Kolinlamil
dan Pulau Damar. Latihan ini diikuti sebanyak
250 peserta, terdiri dari nara sumber, pelatih
dan fasilitator sebanyak 35 orang, relawan
berjumlah 215 orang terdiri dari lima lembaga
pemerintahan dan 25 organisiasi kerelawanan.
Sedangkan personel dan sarana pendukung
Kolinlamil melibatkan 160 personel, satu KRI Teluk
Manado-537 jenis Angkut Tank Frosch (ATF), satu
crewboat, dua ambulans, satu mobil ranger dan
dua sekoci karet.
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FOKUS BERITA

Pertemuan Koordinasi Teknis Kesiapsiagaan

Menghadapi Ancaman
Bencana Iklim Ekstrim
Akhir-akhir ini cuaca dan
iklim tidak bisa ditebak atau
diramalkan. Cuaca dan iklim
berubah dengan drastis terkait
adanya dampak perubahan iklim di seluruh
dunia yang memunculkan fenomena iklim
ekstrim seperti semakin seringnya terjadi
badai dan puting beliung, curah hujan
dengan intensitas tinggi, dan kekeringan
yang semakin panjang/lama serta rob di
pesisir.

A

Untuk
menyikapi
fenomena
iklim
ekstrim dan ancaman bencana yang
ditimbulkannya,
Badan
Nasional
Penanggulangan Bencana mengadakan
Pertemuan Koordinasi Teknis Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana pada tanggal
18 – 21 April 2011 di Hotel Millenium,
Jakarta. Acara dengan tema “Kesiapsiagaan
33 Provinsi Menghadapi Ancaman Cuaca
Ekstrim” ini dihadiri oleh 99 orang dari 33
provinsi di seluruh Indonesia, yang berasal
dari unsur Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) dan Badan Pembangunan
Daerah (Bappeda).
Sehubungan dengan ancaman cuaca
ekstrim itu, Pemerintah telah mengeluarkan
18
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Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pengamanan Produksi Beras
Nasional
dalam
Menghadapi
Iklim
Ekstrim (Inpres 5/2011). Inpres 5/2011 ini
memerintahkan kepada seluruh instansi
yang bertanggung jawab guna melakukan
pengamanan produksi beras dari ancaman
bencana
hidrometeorologi
tersebut,
dan salah satunya adalah BNPB. Dalam
hal ini BNPB bertugas untuk melakukan
pengamanan produksi beras/gabah serta
antisipasi dan respons cepat terhadap iklim
ekstrim. Instruksi yang diberikan kepada
BNPB adalah mengerahkan peralatan dan
personil dalam memberikan dukungan
untuk pengendalian penanganan bencana
alam khususnya bencana banjir dan
kekeringan pada lahan pertanian padi.
“Saya mengajak BPBD sebagai mitra
BNPB di daerah untuk bersama-sama
melaksanakan instruksi itu yang bertujuan
untuk melindungi masyarakat dari ancaman
bencana. Saya sepenuhnya sadar bahwa
BPBD pastilah lebih banyak tahu kondisi
di wilayahnya sehingga akan lebih mudah
untuk menyusun rencana yang diperlukan
untuk kesiapsiagaan, “ kata Syamsul Maarif.

LIPUTAN KHUSUS

MEMBANGUN &
MEWUJUDKAN VISI:
PROSES PANJANG KOREA DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA
emerintah
Korea
Selatan
membangun
sistem
penanggulangan
bencana
secara
bertahap
dan
membutuhkan waktu lebih dari 15 tahun.
Sistem penanggulangan bencana tersebut
diwujudkan demi mencapai harapan
yang kuat seperti tercermin dalam visi
penanggulangan
bencana
mereka,
yaitu “Safe Korea” atau secara harafiah
“Membangun Korea yang Aman”.

P

Penanggulangan Bencana di Korea
Historgrafi sejarah Korea Selatan mengalami
keterpurukan selama kurang lebih 3
tahun karena Korea mengalami perang
saudara pada tahun 1950 sampai dengan
1953. Perang tersebut mengakibatkan
terpisahnya wilayah Korea menjadi Korea
Selatan dan Korea Utara pada batas wilayah

sepanjang 38 derajat lintang utara atau
dikenal dengan Zona Demiliterisasi (DMZ).
Sengketa masa lalu belum berakhir; dan
dua negara ini masih dalam status gencatan
senjata sejak diberlakukannya persetujuan
gencatan senjata yang melibatkan negara
Cina dan Amerika Serikat pada 27 Juli
1953. Perang saudara masih merupakan
ancaman bagi kedua belah pihak. Dampak
perang saudara pada kurun waktu tersebut
menjadikan negara Korea berada pada masa
kehancuran total. Namun demikian, Korea
berhasil membangun kembali kehidupan
sosial dan ekonomi pasca perang saudara
serta menjadi salah satu kekuatan dunia
dengan Human Development Index (HDI)
mencapai 0,877.
Kondisi geografis, geologis, hidrologis,
dan demografis memungkinkan wilayah
GEMA BNPB - Agustus 2011
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Korea memiliki beberapa karakteristik
bencana. Bencana alam yang terjadi di
Korea memiliki jenis berbeda dengan apa
yang terjadi di Indonesia. Bencana yang
disebabkan oleh faktor geografis dan
hidrologis mendominasi kejadian bencana
di Korea, antara lain angin topan (typhoon),
badai salju (heavy snow), hujan deras (heavy
rain) yang kemudian menyebabkan banjir
besar, dan badai debu (yellow sand). Faktor
kegagalan teknologi, wabah penyakit, dan
teror atau bahkan perang juga menjadi
potensi ancaman bencana bagi Korea.
Pemerintah Korea memiliki konsep
pemikiran yang komprehensif yang
melandasi kebijakan penanggulangan
bencana di wilayahnya. Diawali dengan
suatu pemikiran akan arti sebuah krisis
dan serangkaian pengalaman kejadian
bencana.
Krisis
dimaknai
sebagai

20
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suatu peristiwa dan atau situasi yang
membahayakan sistem yang telah mapan
dan kesejahteraan, kehidupan, serta harta
benda dari masyarakatnya (Jae Eun, 2011).
Korea belajar dari krisis dan bencana yang
pernah terjadi selama ini di Korea, seperti
runtuhnya toserba Sampoong (1995), angin
topan Rusa (2002) dan Maemi (2003), dan
juga kemungkinan akan krisis lain seperti
aksi teror, epidemi suatu penyakit, bencana
alam akibat pemanasan global atau pun
kegagalan teknologi. Di sisi lain, sistem yang
dimaksudkan pada definisi krisis mencakup
banyak hal, seperti sistem negara, sosial
masyarakat,
pemerintah,
organisasi,
lingkungan, dan sebagainya. Kemudian
sistem-sistem yang ada dikelompokan
dalam empat sistem besar yang terkait
dengan berbagai jenis krisis atau bencana
yang pernah dan mungkin terjadi.

Tabel empat sistem besar dengan jenis-jenis krisisnya menurut Jae Eun Lee (2011)

Sistem
Politik
Ekonomi-teknologi
Sosial
Alam

Jenis Krisis (Bencana)
Perang, perselisihan bersenjata, kudeta, teror, subversi,
pembajakan
Bangunan runtuh, ledakan gas, pencemaran radioaktif, aliran
materi berbahaya, limbah toxic, pengrusakan lapisan ozon
Kerusuhan, wabah penyakit menular, epidemi, dan kekerasan
Banjir, angin topan, gempa bumi, kekeringan, kerusakan akibat
cuaca dingin, badai

Sementara itu, dilihat dari jenis krisis atau
bencana dapat dikelompokan dalam tiga
bencana, antara lain bencana alam (natural
disaster), bencana sosial (social disaster), dan
bencana yang disebabkan manusia (manmade disaster). Social dan man-made disaster
digolongkan dalam bencana non alam (nonnatural disaster). Dengan berjalannya waktu,
penanggulangan bencana lebih difokuskan
pada bencana yang disebabkan oleh alam
daripada bencana yang ditimbulkan oleh
manusia. Hal tersebut tampak dari kejadian
bencana yang terjadi secara periodik setiap
tahunnya. Hujan salju atau bahkan badai
salju merupakan potensi bencana pada
bulan Januari sampai dengan Maret, badai
debu pada bulan April dan Mei, angin topan
dan hujan deras pada bulan Juni sampai
dengan September, dan bada salju pada
bulan Desember. Terkait dengan badai
debu atau yellow sand, kejadian alam ini
merupakan fenomena meteorologi yang
bermula dan berhembus di padang pasir
Mongolia, Cina utara, dan Kazakhstan.
Hembusan debu yang berkecepatan tinggi
kemudian melewati Cina dan mengarah ke
Korea, dan Jepang.
Pemikiran tentang krisis melandasi langkahlangkah negara dalam menyikapi potensi
dan ancaman bencana di wilayahnya.
Langkah tersebut tercermin pada peran
negara dalam melindungi rakyat dan

asetnya dari ancaman dan dampak
bencana. Peran konkret diformulasikan
dalam kebijakan nasional penanggulangan
bencana.
Kebijakan
penanggulangan
bencana melibatkan beberapa strategi
penting
yang
mencakup
mitigasi
(mitigation), kesiapsiagaan (preparedness),
tanggap darurat atau respon (response),
dan pemulihan (recovery). Setiap krisis
yang kemudian berakhir dengan bencana,
manusia dan harta benda menjadi fokus
perhatian dalam penanggulangannya.
Oleh karena itu paradigma mitigasi dan
kesiapsiagaan merupakan kunci dalam
merespon krisis yang sewaktu-waktu dapat
menimbulkan bencana.
Pencapaian Bersama Visi “Safe Korea”
Korea mulai menyadari terhadap berbagai
krisis yang berujung bencana ketika
serangkaian bencana besar terjadi setiap
tahun sejak tahun 1990-an. Kemudian
pemerintah membentuk badan nasional
penanggulangan bencana atau National
Emergency Management Agency (NEMA).
Visi yang ingin dicapai adalah “Safe Korea”.
Pemerintah berupaya mensinergikan semua
sumber daya yang ada untuk mewujudkan
visi tersebut. Visi ini tidak saja dimiliki oleh
pelaku penanggulangan bencana dari pihak
lembaga pemerintah tetapi komponen
lain atau stakeholders sebagai bagian dari
negara. Mereka semua sebagai pelaku atau
GEMA BNPB - Agustus 2011
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Pusat pengendali operasi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana Korea

Mitigation, Preparation, Response, and Recovery of Disaster
Disaster Information
Report and Release
Police Agency

Local Autonomous Entity

Fire Service Agency

Disaster
Health Care Agency

Private Rescue
& Relief Organization

agent dalam penanggulangan bencana.
Melalui visi, masing-masing individu dapat
membangun perspektif yang sama terhadap
keinginan untuk mencapai rasa aman serta
bagaimana bersikap ketika terjadi bencana.
Jadi visi“Safe Korea” merupakan bagian
dari visi bersama dan dapat diartikan Korea
ingin membentuk kesiapsiagaan bersama
dalam menghadapi bencana. Resiko
yang diakibatkan besarnya skala bencana
terkadang di luar prediksi manusia, namun
masyarakat Korea melihat pencapaian
22
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Energy Service Agency

pemerintah
dalam
bencana sangat baik.

penanggulangan

Dalam rangka mendukung pencapaian
visi
tersebut,
NEMA
memobilisasi
beberapa lembaga atau institusi terkait,
baik pemerintah dan non-pemerintah,
dalam penyelenggaraan strategi mitigasi,
kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan.
Lembaga atau institusi yang dimaksud
antara lain dari lembaga kepolisian,
kesehatan, sumber daya energi, pemadam

Fasilitas pelatihan evakuasi dan penyelamatan di NDMI (National Disaster Managment Institute)

kebakaran, tim rescue dan relief dari nonpemerintah, serta pemerintah daerah. Di
samping itu, NEMA juga mengembangkan
sistem nasional penanggulangan bencana
atau National Disaster Management System
(NDMS).
NDMS merupakan sistem informasi
nasional yang sangat komprehensif untuk
mendukung proses pengelolaan terhadap
strategi mitigasi, kesiapsiagaan, respon,
dan pemulihan. Beberapa sistem yang
menjadi bagian dari NDMS sebagai berikut
National Disaster Information Center, Disaster
Management Information Database Center,
Disaster Management System, Disaster
Status Warning System, Disaster Information
Sharing System, Disaster Image Data
Integration/Interface System, Tele-emergency
Care System, U-Safe Call System, Emergency
Rescue Standard System, dan Fire-Fighting
Petition Information System. Sistem-sistem
yang dibangun tersebut merupakan jejaring
sistem yang dimanfaatkan lembagalembaga terkait untuk mengumpulkan
dan menganalisis data, mendeteksi
ancaman bencana, memberikan informasi
kesiapsiagaan, serta melayani kebutuhan

masyarakat terkait ancaman ataupun
penanganan bencana. Hal ini dicontohkan
ketika pemerintah secara aktif memberikan
informasi melalui fasilitas cell broadcasting
system (CBS) tentang potensi ancaman
bencana dan persiapan-persiapan yang
perlu dilakukan. Informasi tersebut dapat
diterima oleh masyarakat di suatu wilayah
dengan sangat cepat.
Sekilas NEMA
Pemerintah Korea membentuk National
Emergency
Management
Agency
(NEMA) pada tanggal 1 Juni 2004. Tujuan
dibentuknya NEMA untuk melindungi
kehidupan dan properti rakyat Korea dari
bencana berskala besar. Menurut Pasal 3 dari
Undang-undang Manajemen Bencana dan
Keamanan 2004, NEMA bertanggung jawab
pada penanggulangan bencana alam dan
bencana yang disebabkan oleh manusia,
sementara Kementerian Administrasi Publik
dan Keamanan bertanggung jawab pada
penanggulangan bencana sosial. NEMA
memiliki beberapa misi, antara lain: (1)
memperkuat kebijakan dan koordinasi
melalui
penyelarasan
sistem-sistem
yang terkait dengan penanggulangan
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bencana, (2) meningkatkan kesadaran akan
pencegahan bencana dan memperkuat
upaya-upaya pencegahan, (3) memperkuat
sistem di lokasi bencana, seperti rescue
dan relief, (4) memperkuat manajemen
penanggulangan bencana di tingkat daerah
dan sistem kerjasama antar pemerintah
dan sipil, (5) membangun sistem
pencegahan dalam rangka mewujudkan
masyarakat yang sadar akan keamanan dan
keselamatan.
Ditinjau dari misi, pencegahan dan mitigasi
merupakan strategi penting dalam
penanggulangan
bencana.
Tindakan
pencegahan dan mitigasi terhadap
ancaman bahaya (hazard) sangat penting
ketika ancaman bencana tersebut dipicu
oleh faktor hidrometerologis. Melalui
strategi tersebut, korban jiwa dan kerugian
harta benda dapat ditekan. Strategi ini
juga diterapkan pada Rencana Manajemen
Penanggulangan
Bencana
Nasional
2005 – 2009, dengan penekanan untuk:
1) menyelenggarakan pencegahan dan
kesiapsiagaan, 2) mengimplementasikan
langkah-langkah
pencegahan
yang
komprehensif, 3) membangun sistem
respon
cepat
untuk
meminimalisir
kerusakan, 4) melakukan penanggulangan
bencana sesuai dengan karakter wilayah, 5)
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membangun sistem kajian, 6) membangun
sistem
komando
terintegrasi,
7)
menciptakan lingkungan yang memastikan
setiap masyarakat sadar akan keamanan,
dan 8) mewujudkan pemulihan secara
permanen untuk mencegah terjadinya
bencana yang sama.
Strategi Nasional Dalam Menyikapi
Perubahan Iklim
Korea memiliki kepentingan dalam
menyikapi kondisi bumi saat ini. Kondisi
tersebut disebabkan karena serangkaian
bencana alam yang terjadi akibat
perubahan iklim bumi, seperti badai salju
dan badai hujan yang berakhir banjir besar.
Perubahan iklim yang mengakibatkan
anomali cuaca atau bahkan cuaca ekstrem
menjadi perhatian Korea pada abad 20.
Perubahan iklim salah satu tantangan yang
dihadapi dunia karena memiliki dampakdampak yang sangat serius terhadap
lingkungan dan ekonomi (Jones dan Yoo,
2010). Oleh karena itu, strategi nasional atau
yang disebut sebagai National Strategy for
Green Growth Strategy mulai dicanangkan
mulai 2009 hingga 2050. Strategi nasional
ini juga sebagai bentuk mitigasi terhadap
perubahan iklim atau climate change dan
penciptaan teknologi ramah lingkungan.
(Theophilus Yanuarto / Staf Humas BNPB)

LIPUTAN KHUSUS

Indonesia Mengirim
SRC PB Ke Jepang
emerintah
Indonesia
mengirimkan Satuan Reaksi
Cepat
Penanggulangan
Bencana (SRC PB) untuk
membantu penanggulangan bencana di
Jepang pasca bencana gempa dan tsunami.
Tim ini sebanyak 65 orang, terdiri dari
orang-orang dengan kemampuan Search
and Rescue (SAR) dan medis. Tim itu akan
diberangkatkan secara bertahap dengan
pemberangkatan tim pertama sebanyak 15
orang pada Kamis pagi (17/3) dari Jakarta.

P

Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr.
Syamsul Maarif, dalam Konferensi Pers
pada Selasa sore (15/3) di Hotel Arya Duta,
Manado, Sulawesi Utara. Dalam konferensi
pers ini Syamsul Maarif didampingi
oleh Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan BNPB, Ir. Sugeng Triutomo,
DESS. Sebelumnya Syamsul Maarif telah
mengadakan pembicaraan bilateral dengan
Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Makiko

Kikuta guna membahas pelaksanaan ARF
DiREx 2011 dan pembaruan informasi
kondisi Jepang pasca gempa dan tsunami
tanggal 11 Maret 2011 lalu.
Syamsul Maarif mengatakan, “Tim pertama
SRC PB sejumlah 15 orang itu dengan
kemampuan khusus Search and Rescue
(SAR) dan medis. Tim berikutnya akan
diberangkatkan setelah mendapatkan
informasi kondisi dan kebutuhan aktual
lapangan sehingga peralatan dan logistik
yang akan dibawa nantinya dapat sesuai
dengan kebutuhan yang sebenarnya.”
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Menurut Syamsul Maarif, tim dari Indonesia
nantinya akan bergabung dengan 120
negara lainnya yang direncanakan akan
membantu Jepang dalam penanggulangan
bencana. Tim bantuan dari Indonesia
ini akan membawa peralatan dan
perlengkapan untuk mencukupi kebutuhan
diri sendiri dan agar tidak merepotkan tuan
rumah, karena kondisi di lapangan yang
hancur dan sulit akibat gempa dan tsunami.
Kepala Pusat Data, Informasi dan
Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho,
menambahkan
dalam
kesempatan
terpisah bahwa Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono
telah
menginstruksikan
pengiriman tim Indonesia ke Jepang. Pada
saat ini Pemerintah Jepang sudah membuka
kehadiran relawan Indonesia. Karena itu
Presiden telah menginstruksikan tim untuk
segera berangkat.
Sutopo menjelaskan, tim yang dikirim
antara lain tenaga medis, Search and Rescue
(SAR), dan tenaga multifungsi terlatih dari
SRC PB. Tim ini sendiri berasal dari TNI,
BNPB, Badan SAR Nasional (BASARNAR),
Palang Merah Indonesia (PMI), Kementerian
Kesehatan, beberapa Kementerian dan

26

GEMA BNPB - Agustus 2011

lembaga lainnya. Pemerintah Indonesia
juga memberikan bantuan medis dan
10 ribu lembar selimut yang disesuaikan
dengan kebutuhan pengungsi Jepang
yang saat ini harus melawan udara dingin 5
derajat Celsius.
Sutopo mengatakan, “Pengiriman bantuan
ini merupakan tahap pertama. Pengiriman
berikutnya tergantung dari permintaan
Pemerintah Jepang yang disesuaikan
dengan kebutuhan. Pemerintah Jepang
menetapkan syarat ketat untuk setiap
bantuan dari luar negeri. Sehingga, tidak
sembarang bantuan dapat dikirimkan, baik
berupa personil, barang, makanan, maupun
medis.”, ujar Sutopo.

LIPUTAN KHUSUS

"PREPARING FOR
THE WORST"

Lokakarya dan Gladi Posko di Padang
epala
Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencama,
DR. Syamsul Maarif, M.Si.
pada tanggal 22 Juni 2011
membuka resmi Lokakarya dan Gladi
Posko Kesiapsiagaan menghadapi bencana
Gempa bumi serta Table Top Exercise pada
hari Kamis, 23 dan 24 Juni 2011 di Kota
Padang, Sumatera Barat. Para peserta acara
ini merupakan perwakilan dari Komisi VIII
DPR RI, Tim Pengawas Penanggulangan
Bencana Sumatera Barat, Dewan Perwakilan
Daerah Wilayah Sumbar, Unsur Pengarah
BNPB, kementerian/lembaga terkait, Wakil
Gubernur Sumatera Barat, Muspida Sumbar,
Walikota/Bupati se-Sumatera Barat, Sekda
se-Sumbar,
Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) se-Sumatera
Barat (provinsi dan kabupaten/kota),
PMI, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, dan media massa, serta Sekda
dan BPBD lainnya di daerah tetangga
Sumbar.

K

Dalam sambutannya, Kepala BNPB
mengatakan bahwa Lokakarya dan
Gladi Posko merupakan langkah untuk

memperkuat upaya pengurangan risiko
bencana. Upaya ini perlu terus dibangun
oleh pemerintah daerah dan masyarakat
Sumatera Barat dalam menjawab tantangan
pengurangan risiko bencana di Indonesia,
khususnya di tingkat lokal. “Pengalaman
menunjukkan bahwa banyak masyarakat
yang selamat karena memahami kearifan
lokal atau local wisdom—seperti di Simeulue
saat mega tsunami di Aceh 2004. Namun
banyak pula masyarakat yang menjadi
korban karena tidak memahami kearifan
lokal”, ujar Syamsul Maarif.
“Berdasarkan hasil penelitian dengan
menggunakan skenario modeling tsunami
diperkirakan lebih dari 655.109 warga
Padang, Sumatera Barat akan terancam
tsunami. Dari sejumlah warga itu ada
265.000 jiwa warga Kota Padang tinggal di
daerah yang sangat rawan tsunami, dengan
lebih dari 95.000 orang akan membutuhkan
lebih dari 30 menit untuk mengevakuasi diri
ke tempat yang lebih aman, “kata Kepala
Badan BNPB, dalam sambutannya.
Lebih lanjut Syamsul Maarif mengatakan,
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Bencana akan timbul jika kewaspadaan dan
kesiapsiagaan kita lemah, tetapi bencana
dapat kita hindari atau paling tidak kita
kurangi dampaknya jika kita waspada dan
siap. “Kita harus siap terhadap kemungkinan
yang terburuk (Preparing for the Worst),
“papar Syamsul Maarif di hadapan sekitar
284 orang peserta Lokakarya dan Gladi Pos
Komando Menghadapi Ancaman Bencana
Gempabumi dan Tsunami di Sumatera Barat
ini.

dan tsunami, kesiapan aparat pemerintah
dan masyarakat dalam melakukan evakuasi
mandiri, dan lain sebagainya. Situasi dan
kondisi tersebut menunjukkan adanya
kerentanan yang meningkatkan risiko
yang harus dihadapi oleh masyarakat di
wilayah Sumatera Barat. Risiko tersebut
termasuk potensi terjadinya korban jiwa
yang tinggi serta kerusakan/kerugian dari
sisi ekonomi, sosial, psikologis, lingkungan,
dan sebagainya, yang sangat besar.

Provinsi Sumbar Rentan Terhadap
Gempa
Berdasarkan studi atau penelitian para
ahli kebumian, Provinsi Sumatera Barat
merupakan salah satu daerah yang
mempunyai risiko tinggi terhadap ancaman
gempa bumi dengan magnitude 8,9 Skala
Richter yang akan memicu terjadinya
tsunami di wilayah pesisir Sumatera Barat.
Berbagai kerentanan dimiliki oleh wilayah
ini, antara lain kondisi topografi wilayah
tersebut, minimnya sarana dan prasarana
evakuasi (termasuk transportasi, jalur
evakuasi, bangunan tinggi, dan sebagainya),
kekuatan bangunan terhadap gempabumi

Untuk mengantispasi situasi tersebut, maka
diperlukan adanya kebijakan yang tepat
di semua tingkatan, baik pusat maupun
daerah, seperti misalnya kebijakan yang
berkaitan dengan tata ruang, building code,
serta upaya-upaya mitigasi lainnya yang
dapat mengurangi dampak atau risiko yang
dapat ditimbulkan oleh ancaman gempa
bumi dan tsunami yang nyata tersebut.
Selain itu, tindak lanjut dan implementasi
dari kebijakan-kebijakan tersebut juga harus
dilaksanakan dengan baik oleh berbagai
pemangku kepentingan yang terkait.
Untuk itu, diperlukan adanya kesadaran
yang tinggi mengenai ancaman nyata
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dari gempa bumi dan tsunami di wilayah
Sumatera Barat, serta komitmen bersama
oleh berbagai pemangku kepentingan baik
di tingkat pusat maupun daerah.
Di samping upaya mitigasi jangka panjang,
diperlukan juga upaya kesiapsiagaan
dalam menghadapi ancaman gempa
bumi dan tsunami, sebagai salah satu
upaya penguatan kelembagaan yang
mempunyai wewenang dan tanggung
jawab dalam penanggulangan bencana.
Wilayah Sumatera Barat telah mempunyai
beberapa dokumen SOP dan rencana
kontinjensi baik di tingkat propinsi
maupun beberapa kabupaten/kota. Namun
dokumen-dokumen tersebut senantiasa
perlu diuji dan diperbaharui sesuai dengan
perkembangan situasi dan kondisi yang
ada. Selain itu, keselarasan antara SOP
di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan
Pusat juga perlu diuji lebih lanjut untuk
memastikan koordinasi dan kerjasama yang
efektif antar lembaga/instansi terkait di
berbagai tingkatan.
Geladi Pos Komando (Posko) dan Table
Top Exercise (TTX)
Geladi Posko dan TTX ini merupakan salah

satu metode latihan taktis tanpa pasukan
yang bertujuan untuk melatih para personil/
aparat pemerintah yang memiliki fungsi
komando dalam merencanakan operasi,
menerapkan taktik dan teknik operasi
serta menerapkan prosedur dan tata cara
kerja yang berlaku di suatu Pos Komando
Tanggap Darurat Bencana.
Kegiatan Geladi Posko dan TTX ini
merupakan upaya untuk meningkatkan
penguatan
kelembagaan
melalui
pengkajian sistim komando, koordinasi,
komunikasi dan informasi (K3I).
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Ir. Wisnu
Widjaja, M.Sc,
menyebutkan,
ada 4
tahapan (disebut Move) dalam kegiatan
Gladi Posko ini, yaitu (1) Move I (10 jam
pertama): Sistem peringatan dini tsunami
dan SOP Pusdalops, (2) Move II (H+1): Proses
pembentukan Incident Command System
(ICS) dan langkah/tindakan awal operasi
tanggap darurat, (3) Move III (H+2 sd H+4):
Penyusunan Rencana Operasi oleh Incident
Commander
(Komandan
Penanganan
Darurat), dan (4) Move IV (H+21): Proses
penetapan pengakhiran atau perpanjangan
masa tanggap darurat.
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Kontribusi Media &
Penanggulangan
Bencana Indonesia
ndonesia
sebagai
wilayah
kepulauan yang terbentang luas
dan dikelilingi oleh lempeng
tektonik― Indo-Australia,
Eurasia, dan Pasifik serta sederetan
gunung api aktif atau ring of fire sangat
rentan akan terjadinya bencana alam.
Masyarakat Indonesia dihadapkan pada
suatu tantangan besar dalam menghadapi
resiko bencana alam, seperti gempa bumi,
erupsi gunungapi, banjir, longsor, atau
tsunami. Merespon resiko bencana ini,
pemerintah telah berupaya dengan keras
untuk menyelenggarakan penanggulangan
bencana di tanah air. Penanggulangan
bencana di tanah air tidak terlepas dari
elemen masyarakat sipil dan swasta. Ini
tercermin dalam bentuk segitiga biru pada
logo BNPB. Media sebagai bagian dari sektor
swasta memiliki peran penting dan strategis
dalam penyelenggarakan penanggulangan
bencana di Indonesia.

I

Peran media dapat dilihat dari bagaimana
media dapat membangun kesadaran
masyarakat atau publik khususnya
30
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mengenai
paradigma
pengurangan
resiko
bencana
(PRB).
Paradigma
pengarusutamaan PRB penting karena
nantinya masyarakat mampu untuk
mengenal resiko atau pun bencana yang
ada di sekitarnya sehingga ketangguhan
masyarakat dalam menghadapi bencana
dapat terwujud. Sementara itu, peran
strategis terletak pada kemampuan media
dalam diseminasi berita atau informasi
terkait kebencanaan sehingga dapat
diakses oleh masyarakat di mana pun.
Media tersebut mencakup di bidang
cetak, seperti surat kabar, dan elektronik,
seperti televisi, radio, dan online. Selama ini
pemerintah terkendala sumberdaya untuk
menyebarluaskan berita atau informasi
kebencanaan kepada masyarakat. Namun
demikian upaya pemerintah terus dilakukan
bersama dengan elemen-elemen lain,
khususnya media.
Gagasan terhadap peran media ini
mendapatkan dukungan BNPB yang
menyelenggarakan seminar dengan tema
Enhancing Contribution to Disaster Risk

Reduction pada tanggal 7 Maret 2011
di Jakarta. BNPB bekerja sama dengan
Asian Disaster Risk Center (ADRC) dalam
penyelenggaraan tersebut. Sekilas sejarah
ADRC, organisasi yang didirikan di Kobe
– Jepang pada tahun 1998 memiliki
29 negara anggota dengan misi untuk
meningkatkan ketahanan dalam kerangka
membangun komunitas aman dan
menciptakan masyarakat yang terlibat
dalam
pembangunan
berkelanjutan.
Sementara itu, 5 negara penasihat untuk
organisasi ini antara lain Australia, Amerika
Serikat, Perancis, Swiss, dan Selandia Baru.
Sebagai bentuk kampanye global dalam
pengarusutamaan pengurangan resiko
bencana, ADRC bekerja sama dengan
lembaga-lembaga Perserikatan Bangsabangsa, seperti UNOCHA, UNESCO,
UNESCAP, WMO, dan WHO/WPRO.
Seminar
diikuti
oleh
perwakilan
lembaga
pemerintah
terkait―BNPB,
BMKG, Kemkominfo, LIPI, organisasi non
pemerintah―Platform Nasional PB, MPBI,
perwakilan dari Jepang―Cabinet Office,
JMA, ADRC, JICA, NHK, serta perwakilan

wartawan dari media-media lokal dan
nasional. Hadir sebagai pembicara seminar
antara lain Bambang Rudiyanto (ADRC),
Hidetosi Oi (JICA), Takeshi Tonoike (NHK),
Takeshi Koizumi (JMA), dan Ahmad Arif
(wartawan Kompas). Kepala Bidang
Informasi BNPB, Ir. Neulis Zuliasri, M.Si
membuka secara resmi workshop dan
dalam sambutan pembukaan, beliau
mengharapkan adanya sharing pengalaman
serta pengetahuan komunikasi yang efektif
bagi media dalam PRB. “Diskusi dalam
seminar ini diharapkan dapat meningkatkan
kesadaran bagi pelaku media tentang
pentingnya PRB dan partisipasi aktif melalui
media dalam membangun kapasitas (daya
lenting) masyarakat dalam menghadapi
bencana” tambah Ir. Neulis Zuliasri.
Kesadaran publik menjadi harapan bersama
karena mayoritas masyarakat Indonesia
yang hidup di tengah-tengah potensi dan
resiko bencana. Menurut Hidetomi Oi dari
Japan International Cooperation Agency
(JICA), dukungan terhadap media dalam
kerangka mewujudkan kesadaran publik,
khususnya PRB, sangat penting untuk

Demonstrasi alat ukur curah hujan oleh Hidetosi Oi (JICA)
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negara-negara dengan populasi penduduk
yang padat dan hidup di wilayah resiko.
Hidetomi Oi yang bekerja sebagai Penasihat
Senior JICA menambahkan bahwa upaya
pemerintah untuk PRB umumnya terfokus
pada beberapa area prioritas, sedangkan
dukungan media belum mencakup area
tersebut. Pandangan untuk menumbuhkan
diskursus pendidikan kebencanaan untuk
media massa sangat relevan dan perlu
untuk diselenggarkan. Hal ini senada
dengan apa yang diungkapkan Ahmad Arif
bahwa kekeliruan dalam peliputan masih
terjadi pada tingkat yang paling dasar.
Di samping itu, kecenderungan berita
mengenai kebencanaan di media selama ini
lebih terfokus pada saat terjadinya bencana.
Asumsi yang melatarbelakangi bahwa “bad
news is good news”. Dari sisi BNPB sebagai
aktor, paradigma PRB menjadi prioritas
dalam strategi penanggulangan bencana.
Menurut Ahmad Arif, mitigasi bencana
belum menjadi tren dalam pemberitaan
media. Kesadaran publik tidak hanya sebatas
pada mengenali potensi atau resiko bencana
tetapi secara komprehensif mengetahui

“Diskusi dalam seminar
ini diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran
bagi pelaku media tentang
pentingnya PRB dan
partisipasi aktif melalui
media dalam membangun
kapasitas (daya lenting)
masyarakat dalam
menghadapi bencana”
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apa itu penanggulangan bencana. Dan
disebutkan pada Undang-undang No.
24 tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana bahwa strategi penanggulangan
bencana meliputi prabencana, saat terjadi
bencana, dan pasca bencana.
Dalam peliputan bencana, media sering kali
menjadi yang terdepan dalam memberikan
pemberitaan kepada masyarakat. Seperti
halnya apa yang terjadi di Jepang, Nippon
Hoso Kyokai atau NHK merupakan stasiun
televisi yang telah diberi kewenangan
oleh Pemerintah Jepang dalam diseminasi
berita dan informasi penanggulangan
bencana kepada masyarakat. NHK juga
berupaya untuk memotivasi masyarakat
dalam meningkatkan dan menambahkan
pengetahuan tentang bencana. Upgrading
pengetahuan tentang bencana dan upaya
terus menerus harus disebarluaskan
kepada masyarakat. Stasiun yang bekerja
sama
dengan
Japan
Meterological
Agency atau JMA ini memiliki jalur-jalur
komunikasi khusus sehingga NHK dapat
memberitahukan
terjadinya
bencana

Para narasumber dalam workshop ADRC dan BNPB

dengan cepat atau bahkan secara live.
Dalam paparan, Takeshi Tonoike dari NHK
menjelaskan bahwa NHK mampu dengan
cepat mengetahui titik gempa, daerah
potensi terdampak dan waktu yang
diperlukan untuk tsunami. Sumberdaya
yang dimiliki NHK sangat maju; hal ini
dicontohkan dengan peralatan dan
sarana yang setiap saat dapat dibutuhkan
atau dikerahkan ketika terjadi bencana.
Sementara itu, guna peliputan langsung
di lokasi yang sulit, NHK mengandalkan

single camera technology dan satelit
untuk penyebarluasan informasi. Satu
hal yang sangat bermanfaat dengan
adanya dukungan teknologi dan media
itu sendiri bahwa penyebaran informasi
sesegara mungkin pasca bencana terjadi
memungkinkan pengiriman dan distribusi
tim penyelamat dengan cepat sehingga
upaya penyelamatan korban dapat
dilakukan secara maksimal.
Beberapa catatan akhir dari seminar
Enhancing Contribution to Disaster Risk
Reduction antara lain― pertama, media
memiliki peran untuk menyebarluaskan
berita atau informasi tentang sejararh
bencana. Hal tersebut sangat bermanfaat
bagi generasi mendatang untuk belajar
tentang sejarah dan pengelolaan bencana.
Kedua, media tidak hanya menyiarkan
bencana yang berskala besar tetapi juga
skala kecil yang terjadi di Indonesia. Proses
ini akan membangun kesadaran di kalangan
masyarakat tentang resiko bencana di
sekitarnya. Ketiga, meningkatkan teknologi,
keterampilan, dan pengetahuan yang
terkait
dengan
peliputan
bencana
merupakan sebuah proses yang panjang
tapi itu sangat berharga terhadap media
untuk memberikan kontribusi pengurangan
risiko bencana dan membangun kesadaran
di antara masyarakat. Dan terakhir,
sarana dan prasarana, kesiapsiagaan
masyarakat
juga
penting
dalam
menghadapi bencana.
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BINTANG
MAHAPUTERA UTAMA
untuk

DR. Syamsul Maarif, M. Si
erdasarkan petikan keputusan
Presiden RI Nomor 81/TK/Tahun
2011 yang ditetapkan di Jakarta,
tanggal 10 agustus 2011. Serta,
sesuai dengan pasal 28 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 tahun 2009 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5023).

B

DR. Syamsul Maarif,M.Si menerima Tanda
Kehormatan “Bintang Mahaputera Utama”
34
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dari Presiden Republik Indonesia, DR.
H. Susilo Bambang Yudhoyono pada
tanggal 12 Agustus 2011, di Istana Jakarta.
Penganugerahaan tersebut ditujukan, atas
jasa-jasa yang luar biasa kepada bangsa
Indonesia, bermanfaat dan berguna
bagi kemajuan, kesejahteraan, serta
kemakmuran bangsa dan negara.
Bintang Mahaputera Utama, merupakan
Bintang Sipil tertinggi, dan tingkatannya
tertinggi kedua setelah Bintang Republik

Indonesia, yang artinya yang tertinggi dan
yang terbaik kepada mereka yang berjasa
luar biasa terhadap nusa dan bangsa di
suatu bidang tertentu di luar bidang militer.
Sebelumnya
Syamsul
Maarif
telah
menerima 8 tanda jasa, yaitu ; Satya
Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan
VIII, Satya Lencana Kesetiaan XVI, Satya
Lencana Kesetiaan XXIV, Satya Lencana
Dwidya Sistha, Bintang Kartika Ekapakci

Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararya,
Bintang Yudha Dharma Pratama. Dalam
kesempatan acara Senior Manager Traning,
Syamsul Maarif mengatakan “Prestasi yang
saya dapat adalah berkat kerja keras kita
bersama dan berkat kinerja kita semua
sebagai Badan Nasional Penanggulangan
Bencana” ucapnya.
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8 NEGARA PASIFIK

BELAJAR MANAJEMEN BENCANA KE INDONESIA
elegasi dari 8 negara di Pasifik,
yaitu Cook Island, Fiji, Nauru,
Palau, Papua Nugini, Samoa,
Vanuatu dan Timor Leste
berkunjung ke BNPB pada Rabu 23 Maret
2011. Kunjungan tersebut merupakan
bagian dari kegiatan Bandung Spirit
Program with Pacific Countries 2011 on
Disaster Relief (BSP 2011) yang merupakan
forum kerjasama capacity building dalam
bidang penanggulangan bencana. Inti
dari kunjungan tersebut adalah keinginan
negara-negara Pasifik belajar dalam
penanganan bencana kepada Indonesia
yang mempunyai banyak pengalaman.

D

Setelah berdiskusi, rombongan delegasi
selanjutnya mengunjungi ruang Pusat
Pengendalian Operasi Penanggulangan
Bencana (Pusdalops PB), yang dipandu oleh
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas.
Dijelaskan tentang mekanisme pengelolaan
Pusdalops PB, dan berbagai produk data dan
informasi spasial dan non spasial yang bisa
diakses secara online. Selama kunjungan
tersebut
diperlihatkan
bagaimana
Pusdalops PB melakukan koordinasi dengan
seluruh pemangku kepentingan dalam
penanganan bencana. Sistem komunikasi
yang ada di Pusdalops terhubung dengan
daerah-daerah sehingga pelaporan data
bencana dapat dilakukan dari 2 arah yaitu
dari pusat ke daerah, maupun dari daerah
ke pusat. Selanjutnya data bencana dari
daerah langsung diolah di ruang krisis
untuk memberikan dukungan informasi
pada Posko Tanggap Darurat bencana
dan Pusdatin BNPB. Seluruh data tersebut
dianalisis baik data statistik maupun spasial.
Semua data dapat diakses di website BNPB.
36
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Peserta dari negara-negara di Pasifik
mengakui bahwa system manajemen
bencana dan IPTEK bencana yang ada di
Indonesia lebih maju dari negara-negara
di Pasifik. Beberapa negara seperti Fiji,
Vanuatu dan Timor Leste menyatakan
agar BNPB membantu mengembangkan
database dan sistem informasi bencana
di negaranya. Kementerian Luar Negeri
akan menindaklanjuti keinginan wakilwakil negara Pasifik tersebut ke dalam
kerjasama regional sehingga Indonesia
dapat memberikan bantuan teknis dalam
penyusunan pusat pengendalian dan operasi
bencana. Diakui pula bahwa di negaranegara Pasifik belum memiliki UndangUndang yang khusus menangani bencana.
Demikian pula mengenai kelembagaan
yang kuat yang memiliki fungsi komando
saat bencana. Bahkan peserta menanyakan
bagaimana usaha yang perlu dilakukan
agar mereka dapat menyusun peraturanperaturan penanganan bencana di
negaranya.
Salah satu hikmah dari kunjungan tersebut
adalah Indonesia telah menjadi negara
yang mampu memberikan sumbangan bagi
negara lain mengenai kemampuan bangsa
Indonesia dalam penanganan bencana.
Indonesia bukan hanya dipandang sematamata sebagai negara yang sering terjadi
bencana. Bukan hanya Indonesia menjadi
laboratorium bencana. Tetapi bangsa
Indonesia telah mampu dijadikan rujukan
keberhasilan menanggulangi bencana bagi
negara-negara lain, khususnya bagi negara
di kawasan Asia Pasifik.

PROFIL

BNPB akan
semakin siap
melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam
penanggulangan
bencana secara
cepat, tepat, efisien,
dan efektif

Menyongsong

Tantangan

ke Depan

Ir.Fatchul Hadi, Dipl.HE

Sekretaris Utama BNPB

Pak Ses", itulah panggilan akrab
Ir. Fatchul Hadi, Dipl. HE, di
lingkungan BNPB. Sosok pria
kelahiran Surabaya, 57 tahun
lalu, dikenal santun, rapi dan murah senyum.
Di sela-sela kesibukan yang luar biasa,
sebagai Sekretaris Utama BNPB, hampir
selalu menyempatkan diri naik-turun tangga
untuk melihat aktivitas keseharian di semua
unit kerja di kantor BNPB. Sekadar melihat
dan menyapa staf yang sedang bekerja atau
menanyakan masalah yang ada.

"

Karir PNS dimulai sejak tahun 1981 di Dinas
Pekerjaan Umum Provinsi Jambi. Dengan
latar belakang peendidikan engineering
dan lama berkutat dalam proyek-proyek
ke-PU-an, membentuk karakter yang
taktis dan punya seni dalam menjalani
tupoksi sebagai Sestama BNPB saat ini.
Jabatan terakhir di PU adalah Kepala Sub
Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Jambi. Bergabung dengan Badan
Koordinasi Nasional Penanggulangan
Bencana (Bakornas PB) pada tahun 2003,
sebagai Kepala Bagian Relokasi. Tahun 2008,
menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan
dan Kerjasama BNPB. Selanjutnya pada 9
September 2010, dilantik sebagai Sekretaris
Utama BNPB.
Banyaknya pengalaman lapangan dan
perencanaan,
menyebabkan
Fatchul
Hadi memahami masalah, hambatan dan
tantangan terkait dalam penanggulangan
bencana. " Kita hidup di negeri yang penuh
berkah. Tapi sekaligus penuh musibah atau
bencana. Mau atau tidak mau, suka atau
tidak suka. Berkah dan bencana itu akan
selalu mengiringi kehidupan masyarakat
Indonesia. Bumi Indonesia ini ditakdirkan
memang seperti itu. Sejarah bencana
di dunia menunjukkan bahwa kejadiankejadian bencana besar tercatat adanya
di Indonesia. Sebut saja misal Tambora,
Krakatau, tsunami Aceh dan sebagainya.
Tenti ini semua akan membentuk karakter,
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budaya, dan jiwa masyarakat Indonesia.
Tantangan kita ke depan, bagaimana
kita menerjemahkan bencana-bencana
tersebut sebagai lesson learned sehingga
kita menjadi bangsa yang tangguh dalam
menghadapi bencana", kata Pak Ses pada
saat Tim Redaksi Gema BNPB berkunjung di
ruang kerjanya.
Selanjutnya inilah beberapa sebagian
pemikiran
Fatchul
Hadi
dalam
menyongsong tantangan ke depan dalam
penanggulangan bencana di Indonesia.
Sejak tahun 2007, bangsa Indonesia
telah melakukan perubahan paradigma
penanggulangan bencana dari yang semula
bersifat responsif ke arah preventif dan
pengurangan risiko bencana diantaranya
melalui penetapan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana, serta pengarusutamaan dalam
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007 –
2009 dengan fokus mitigasi bencana dan
pemulihan wilayah bencana nasional.
Terbentuknya BNPB
Selanjutnya, tahun 2008 melalui Peraturan
Presiden Nomor 8 Tahun 2008 dibentuk
BNPB. Dengan berakhirnya pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2004-2009, yang
dilanjutkan dengan pelaksanaan RPJMN
2010-2014, penanggulangan bencana
ditetapkan sebagai prioritas nasional
dengan fokus prioritas kesiapsiagaan dan
pengurangan risiko bencana, manajemen
logistik dan peralatan, serta pelaksanaan
tanggap darurat yang efektif dan efisien.
Dengan ditetapkannya RPJMN 2010-2014,
setiap kementerian/lembaga termasuk
BNPB menjabarkan kebijakan RPJMN
tersebut kedalam Rencana Strategis
(Renstra K/L).
Sesuai dengan visi BNPB “Ketangguhan
Bangsa dalam Menghadapi Bencana” dan
sebagai penjabaran kebijakan nasional, BNPB
menyusun Rencana Strategis (Renstra) BNPB
2010-2014 sebagai kebijakan pelaksanaan
penanggulangan bencana dengan fokus

kepada penguatan kapasitas kelembagaan
pusat dan daerah, peningkatan logistik
dan peralatan, peningkatan efektifitas dan
efisiensi pelaksanaan tanggap darurat,
dan upaya pemulihan pascabencana, serta
didukung dengan kapasitas teknologi dan
manajemen informasi yang baik.
Dari Tahun ke Tahun Semakin Membaik
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagai Sestama, suami dari Dra. Siti
Komarrochmi ini menyatakan bahwa
BNPB mendapatkan dukungan dana
berupa alokasi anggaran reguler dan
alokasi anggaran dana cadangan bencana.
Alokasi anggaran reguler diarahkan pada
upaya peningkatan kesiapsiagaan dan
pengurangan risiko bencana, penguatan
kapasitas kelembagaan dan masyarakat,
serta pemenuhan kebutuhan logistik
dan peralatan di wilayah rawan bencana.
Sementara itu, dana cadangan bencana
diarahkan kepada upaya penanganan
darurat bencana serta upaya pemulihan
wilayah bencana, termasuk memberikan
bantuan bencana internasional seperti
bencana di Myanmar pada tahun 2008, di
Haiti pada tahun 2010, dan terakhir di Jepang
pada tahun 2011. Dalam pelaksanaan
anggaran berdasarkan peraturan dan
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perundangan yang berlaku serta dilaksanakan dengan
tata kelola yang baik. Hal tersebut tercermin dalam hasil
pemeriksaan yang semakin baik oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK-RI).
Apa yang telah dicapai dalam kurun waktu sejak
terbentuknya BNPB tahun 2008 serta pelaksanaan RPJMN
2010-2014 baru merupakan sebagian upaya dalam
penanggulangan bencana dibandingkan dengan tingkat
kerawanan bencana Indonesia baik dari sisi jumlah daerah
rawan bencana, maupun kecenderungan meningkatnya
potensi kejadian bencana ke depan, termasuk tuntutan
masyarakat. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan
kemampuan penanggulangan bencana melalui: pertama,
peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaan yang
dijabarkan dengan pelaksanaan restrukturisasi organisasi
BNPB, serta yang kedua adalah optimalisasi sumberdaya
pendanaan, yang dilaksanakan dengan peningkatan
tatakelola dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
Ke depan, dalam rangka menyongsong tantangan
penanggulangan bencana yang akan datang, BNPB akan
semakin siap melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efisien,
dan efektif dengan berbekal visi yang kuat, restrukturisasi
organisasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka
menghasilkan sumberdaya manusia dan kelembagaan
yang tangguh, serta kemampuan pelaksanaan anggaran
yang akuntabel melalui perencanaan program yang
terarah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat,
ungkap ayah dari Dimas Prasasto dan Agam Prastowo ini.
Penghargaan
Lulusan sarjana Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknik
Surabaya, dan pascasarjana IHE (DELFT Belanda) ini, pada
tahun 2002 mendapatkan dua penghargaan dari Presiden
RI, yakni Satyalancana Karya Satya X berwarna perunggu
dan Satyalancana Karya Satya XX berwarna perak.
Anugerah tersebut merupakan penghargaan terhadap
beliau dalam pengabdian terhadap negara. Sosok
pribadi yang lugas ini telah melaksanakan tugas negara
dengan menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran, dan kedisiplinan serta bekerja terus menerus.
Melalui penganugerahan atas jasa-jasanya, beliau terus
termotivasi untuk terus meningkatkan pengabdian dan
prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi
pegawai negeri sipil lainnya.
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Lima Hari
di

epala BNPB, DR. Syamsul
Maarif, M.Si meninjau persiapan
rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca bencana erupsi Merapi
di Yogyakarta, di bulan April 2011 selama
5 hari. Pada kunjungan pertama 8-10
April 2011 mendampingi utusan khusus
Sekretaris Jenderal PBB dan 12-13 April
2011 rapat dengan Gubernur D.I. Yogyakarta
dan dengar pendapat dengan warga,
diantaranya Asih juru kunci Merapi yang
baru pengganti Mbah Maridjan.

K

Utusan Khusus Sekjen PBB
Margareta Wahlstrom selaku Utusan Khusus
Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan
Risiko Bencana (Special Representative
of the Secretary - General for Disaster Risk
Reduction). Kunjungan kerjanya kali ini
adalah mengunjungi daerah yang terkena
dampak erupsi Gunungapi Merapi. Baik
penanggulangan yang sudah dilakukan
pemerintah, masyarakat dan peran serta

pihak swasta dalam penanggulangan
dan rehabilitasi rekonstruksi bencana di
Indonesia, khususnya Merapi.
Pos Pengamatan Gunungapi Merapi di
Kaliurang, menjadi tujuan pertama yang
disinggahi rombongan. Dengan cekatan
Subandrio selaku Kepala BPPTK Gunungapi
Merapi menerangkan tugas pokok dan
fungsi pos pemantau tersebut. Mulai dari
daerah yang terkena bencana, korban jiwa,
serta dengar pendapat dari satuan TRC (Tim
Reaksi Cepat) BPBD D.I.Yogyakarta tentang
kejadian erupsi bencana kemarin.
Selanjutnya, rombongan langsung menuju
lokasi yang terkena erupsi Gunungapi
Merapi di daerah Pagerjurang, Kecamatan
Cangkringan. Daerah tersebut rata dengan
tanah, hanya batu-batuan yang tersisa.
Namun, tidak menyurutkan semangat
Margareta Wahlstrom dan tim BNPB untuk
melakukan peninjauan serta wawancara
dan foto bersama di tempat tersebut.
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Kemudian rombongan bergeser ke huntara
(hunian sementara) Gondang I, Dusun
Kaliadem, Desa Kepuharjo, Kecamatan
Cangkringan. Di daerah tersebut, Margareta
terlihat salut dengan gotong royong
masyarakat pengungsi di Huntara Gondang
I. Tidak hanya para pria saja yang bekerja
membuat parit, tetapi ibu-ibu yang sudah
berumur juga ikut membantu mulai dari
mengangkat batu, pasir dan sebagainya.

Pracimosono Kepatihan. Antara lain
membahas Kawasan Rawan Bencana (KRB)
yang sudah ditetapkan oleh pemerintah
untuk disosialisasikan kepada masyarakat
agar lebih memahami, dimana kawasan
yang berbahaya jika terjadi bencana
kembali dan wilayah bagian mana yang
aman untuk dihuni.

Margareta Wahistrom

Sebelum meninggalkan Yogyakarta menuju
Jenewa melalui Jakarta, Margareta bersama
Kepala BNPB mengunjungi sejumlah tempat
pelaksanaan konferensi para menteri di
bidang penanggulangan bencana seAsia Pasifik yang menurut rencana akan
dilangsungkan pada bulan Oktober 2012.
Rapat Kerja bersama Gubernur DIY
Kepala BNPB, DR. Syamsul Maarif, M.Si
melakukan rapat koordinasi dengan
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku
Buwono X beserta jajarannya, di Gedhong
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“Jadi untuk rehabilitasi dan rekonstruksi
tidak lagi berdasarkan radius, tetapi
kemungkinan aman atau tidaknya daerah
tersebut sebagai tempat tinggal”, kata
Kepala BNPB. Menurut data sementara,
sebanyak 2.682 warga yang akan direlokasi.
“Ini data sementara, nanti bisa kurang atau
lebih. Semua tergantung pada kesepakatan
antara pemerintah, pemerintah daerah
dan masyarakat. Masyarakat tersebut kita
ajak berdialog dalam menentukan pilihanpilihan pembangunan pemukiman".
Sementara itu, Kepala Bappeda DIY,
Tavip
Agus
Rayanto
mengusulkan
dalam pemaparannya agar setiap warga
mendapatkan hunian tetap minimal seluas
36 meter persegi, dengan luas tanah 150
meter persegi dengan besaran bantuan
insentif pembangunan rumah sebesar
Rp. 30 juta/KK. “Model bangunannya
bisa sesuai selera masyarakat, yang
terpenting memenuhi kriteria struktur
tahan gempa dan ada pendamping dalam
pelaksanaannya”, ujar Kepala Bappeda DIY.

Asih, juru kunci Gunungapi Merapi.

Lokasi KRB 3 yang terkena dampak langsung
erupsi Merapi, semula akan dibebaskan
menjadi Taman Nasional Gunung Merapi
dan dijadikan hutan lindung. “Apabila ada
penduduk yang menolak untuk direlokasi,
maka menjadi tugas pemerintah untuk
membujuknya. Dan yang tidak terkena
dampak langsung tetap bisa menempati
tempat tinggalnya dengan konsep sadar
dengan adanya ancaman bencana yang
datang sewaktu-waktu” ucapnya.
Pembangunan hunian permanen ini akan
dilaksanakan dalan tahap rehabilitasi dan
rekonstruksi yang dimulai 2011-2013.
Bertemu Juru Kunci Merapi
Pada 12 April 2011, waktu menunjukkan
pukul 19.10 WIB, meskipun cuaca dalam
keadaan hujan, gelap dan dingin, Kepala
BNPB beserta rombongan dan sejumlah
wartawan tetap bersemangat mengunjungi
Huntara Gondang I Dusun Kaliadem, Desa
Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan untuk
berdialog dengan penduduk di sana.
Salah satunya adalah untuk menemui Asih,
yang merupakan anak Mbah Maridjan dan
meneruskan tugas ayahnya untuk menjadi
juru kunci Gunungapi Merapi. Kepada
Asih dan warga di Huntara I, Kepala BNPB
mengatakan bahwa BNPB tetap peduli
dengan adanya sistem alat pengingat
bencana sebagai peringatan dini walaupun
sudah ada juru kunci Merapi yang baru.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB
juga menyempatkan melihat kondisi
bangunan Huntara yang terbuat dari
bambu, dan berbincang dengan penghuni
tersebut.
Peninjauan Lapangan
Tanggal 13 April 2011, s etelah sehari
sebelumnya rapat di Kepatihan, Kepala
BNPB dan Gubernur DIY beserta jajarannya.
Melakukan tinjauan lapangan untuk
mengetahui wilayah yang benar-benar
terkena dampak langsung. Tujuan pertama
adalah Desa Kepoharjo, dekat dengan Kali
Gendol yang sudah habis rata dengan tanah
dan tertimbun oleh pasir. Kemudian menuju
Dusun Teplok, Desa Argomulyo, Kecamatan
Cangkringan. Daerah ini, sebagian juga
terkena lahar dingin akibat erupsi Merapi.
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Kunjungan Kepala BNPB
ke Gunung Dieng
epala BNPB, DR. Syamsul
Maarif, M.Si, Rabu (1/6)
melakukan pertemuan dengan
Gubernur Jawa Tengah Bibit
Waluyo di Kantor Kebun Benih Padi Desa
Sri Makarti, Temanggung. Kepala BNPB dan
rombongan menuju ke Pendopo Kabupaten
Banjarnegara untuk melakukan Rapat
Koordinasi dengan Muspida Banjarnegara
berserta pimpinan dinas terkait sehubungan
dengan adanya bencana semburan gas
beracun Gunung Dieng.

K

Kunjungan saya kesini, kata Dr. Syamsul
Maarif, M.Si untuk memberikan bantuan
sesuai kebutuhan yang benar-benar
dibutuhkan
masyarakat.
“Mekanisme

pelaksanaannya telah dilaksanakan dengan
baik oleh Bupati Banjarnegara. BNPB
memberi bantuan dana siap pakai Rp. 250
juta bagi kebutuhan pengungsi, bantuan
logistik dan peralatan senilai Rp. 208 juta,
2 buah sepeda motor trail untuk BPBD,
telepon dan faks untuk pos pengamatan".
Kepala BNPB Memberikan
Ceramah di Hadapan Pemuda Ansor
Kepala BNPB dan rombongan menghadiri
undangan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda
Ansor, Sabtu (4/6) dalam rangka Kemah
Bakti Kebangsaan Gerakan Pemuda Ansor
yang bertempat di Kampung Rowo Desa
Ketapang, Kecamatan Kalipuro Kabupaten
Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam undangan
tersebut, Kepala BNPB menjadi pembicara
dengan tema kebangsaan.

Kunjungan Kerja Kepala BNPB

di Jateng,
Jatim, NTT,
NTB
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Di hadapan pengurus dan anggota
Ansor, Kepala BNPB, menegaskan hakikat
kebangsaan, bahwa bangsa yang harmonis
adalah bangsa yang dapat menjaga
persatuan dan kesatuan, termasuk ketika
terjadi bencana. Bencana Aceh misalnya,
tidak ada sekat-sekat dalam memberi
bantuan, semuanya atas nama dan berdasar
nilai kemanusiaan. “Marilah kita menjaga
zamrud khatulistiwa yang pada hakekatnya
ada pada diri kita. “Kita ciptakan zamrudzamrud yang profesional sesuai bidang dan
keahlian kita”, ujar Kepala BNPB.

Serah Terima Bantuan Pemberdayaan
Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat NTT
Kepala BNPB yang didampingi Gubernur
NTT Drs. Frans Lebu Raya, Kamis (19/5)
melakukan
serah
terima
bantuan
pemberdayaan sosial ekonomi pasca
bencana bagi masyarakat yang terkena
bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Acara serah terima bantuan tersebut
diselenggarakan di Pelabuhan Pendaratan
Ikan Amagarapati-Larantuka, Kabupaten
Flores Timur, Provinsi NTT.
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Penyerahan bantuan rehab-rekon bagi korban bencana di NTT

Bantuan tersebut berupa kasco (kapal fiber
glass) 3 GT dan perlengkapannya sejumlah
20 unit yang diperuntukkan bagi masingmasing 4 kelompok nelayan di setiap
kabupaten, yaitu Lembata, Flores Timur,
Sikka, Ende, dan Manggarai Barat. Selain itu,
diberikan paket bantuan ternak serta paket
pendukung (obat dan pakan).
Kepala BNPB Hadiri Acara Ramah Tamah
di Pendopo Gubernur NTB
Kepala BNPB menghadiri undangan
Gubernur Nusa Tenggara Barat Zainul Majdi
dalam acara ramah tamah di Pendopo
Gubernur, Jumat (20/05). Mengawali acara
tersebut, lagu tentang bencana ‘Takdir’
didendangkan oleh musisi lokal Mataram.
Sebuah lagu tentang bencana lainnya juga
diciptakan dalam bahasa tradisional Sasak,
yang berjudul ‘waspada bencana atau
‘waspada bencana’.
Dalam sambutannya, Syamsul Maarif
mengatakan bahwa siklus penanggulangan
bencana harus dimulai dengan langkahlangkah Pengurangan Resiko Bencana
(PRB). Beliau menekankan pentingnya hal
46

GEMA BNPB - Agustus 2011

tersebut karena melalui PRB, bencana atau
resiko dapat dihindari.
Kepala BNPB Hadiri Apel Siaga Tim Reaksi
Cepat (TRC) di Kantor BPBD Provinsi NTB
Kepala BPBD Provinsi NTB Ir. H. Husnuddin
Achsyid, MM menerima Kepala BNPB dan
para rombongan di halaman Kantor BPBD
Provinsi NTB, Sabtu (21/5). Kepala BNPB
hadir sebagai Pembina upacara dalam
apel siaga yang dihadiri oleh kurang
lebih 250 personil dari berbagai institusi
atau organisasi di Provinsi Nusa Tenggara
Barat, antara lain personil BPBD, TNI/Polri,
Basarnas, Dinas Pemadam Kebakaran, Orari
Tagana, Satgana PMI, Dinas Kesehatan,
FKPPI, dan LSM.
BPBD Provinsi NTB juga menyelenggarakan
rapat koordinasi antara para pejabat Eselon
I BNPB dan Kepala BPBD kabupaten/
kota se-Provinsi NTB. Pejabat BNPB yang
memberikan materi-materi tentang PB
yaitu Deputi Bidang Pencegahan dan
Kesiapsiagaan, Deputi Bidang Penanganan
Darurat, Deputi Bidang Rehabilitasi dan
Rekonstruksi, dan Inspektur Utama.
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