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Kata Pengantar

Seperti sebuah biji  kenari yang jatuh di lereng bersalju, Masyarakat
Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) memulai gerakan reformasi
legislasi penanggulangan bencana dengan menggulirkan dirinya sendiri
dan menarik orang-orang disekitarnya untuk bergulir bersama. Pada saatnya
perubahan itu bergerak terus menerus melibatkan pihak-pihak lain dan
membentuk momentumya sendiri menjadi kekuatan yang senantiasa
semakin besar dan menggelinding tidak terbendung. Manakala gerakan itu
mencapai tujuannya, maka si biji kenari hanya menjadi satu unsur kecil dari
bola salju raksasa, walau tidak lagi nampak dari luar, tetapi ia tetap ditengah
dan menjadi intinya.

Pada tanggal 26 April 2007 Presiden mengesahkan Undang-Undang Nomor
24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang sebulan sebelumya
disahkan oleh Sidang Pleno DPR-RI. Pada titik ini ia menjadi milik publik
dan semua pihak betanggungjawab atas pelaksanaannya. Lantas, apakah si
biji kenari MPBI itu masih berperan? Dan apakah tanggungjawabnya
terhadap gerakan itu sendiri?

Buku ini adalah perenungan, kesaksian sejarah, serta laporan publik MPBI
tentang perannya dalam konseptualisasi, advokasi, dan negosiasi sampai
formalisasi gerakan reformasi legislasi penanggulangan bencana. Ia menjadi
suatu ar tefak sosial  yang mengabadik an sek al igus menjadi
pertanggungjawaban sosial MPBI yang selama ini menjadi inti dari suatu
gerakan perubahan sosial. Buku ini juga mencatat ruh dan semangat
reformasi legislasi itu sehingga membantu pemaknaan huruf-huruf hukum
menjadi upaya pencapaian cita-cita moral luhur yang diwakilinya.

MPBI adalah suatu organisasi masyarakat yang didirikan di Jakarta pada 3
Maret 2003 oleh rekan-rekan saya diantaranya Sugeng Tri Utomo, Faisal
Djalal, Kristanto Sinandang, Meinarwati, Banu Subagyo, Andi Hanindito,
Fahrurrazi, Dodiet, Iskandar Leman, Budi Raharjo, dan Kusumo.
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Kami adalah lulusan suatu pelatihan manajemen kedaruratan oleh Komisi
Tinggi PBB Untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) bulan Agustus 2000. Setelah
bersama-sama melayani pelatihan-dasar di berbagai daerah, kami terus
bertemu berkala dan dua tahun kemudian meresmikan diri menjadi MPBI.
Dengan melepaskan identitas pribadi, melebur dan berdialektika, kami
membuat MPBI menjadi mata air, dimana semakin banyak yang mengambil
semakin banyak airnya.

Indonesia kami pandang rawan bencana karena postur, lokasi dan sifat
geografis, geomorphologis dan klimaktik maupun konteks dan komposisi
sosial , pol i t ik , budaya dan ekonomik nya. Kondis i  k emisk inan,
ket idak pedul ian, dan s ik ap sembrono terhadap l ingkungan juga
meningkatkan kerentanan Indonesia terhadap bencana. Penanggulangan
bencana saat itu diselenggarakan berdasarkan suatu paradigma yang
berporos pada respons kedaruratan dengan pendekatan reaktif, bergantung
pada pemerintah pusat dan menggunakan langgam “koordinasi” yang
lamban dan tidak efektif.

Pada episode ini , sementara belum banyak diskursus tentang
penanggulangan bencana apalagi legislasi  tentangnya, MPBI sudah
mencatat kesenjangan antara amanat konstitusional dengan realitas
pemerintahan. Kami hanya melihat kepingan-kepingan kebijakan yang
berserak diberbagai  sektor  dan tataran pemerintahan. Mak a k ami
mengagendakan suatu reformasi legislasi untuk merombak paradigma dan
membangun sistem baru penanggulangan bencana. Selama dua tahun
agenda ini tidak bergulir terlalu jauh. Peristiwa gempabumi dan tsunami
yang melanda Samudera Hindia pada tanggal 26 Desember 2004 dengan
dampaknya yang sangat mengerikan, menyediakan energi dan moral yang
strategik untuk merubah agenda menjadi  suatu perubahan sosial .
Momentum ini memungkinkan pertemuan simbiotik antara MPBI dengan
anggota-anggota masyarkat warga maupun dengan DPR-RI yang juga mulai
menunjukk an energi  mengagendak an undang-undang tentang
penanggulangan bencana.

MPBI menggalang koalisi  dan aliansi dengan pihak pemerintah dan
masyarakat internasional untuk menggulirkan bola salju kecil menjadi
semakin besar.  Pada eposide tertentu proses ini sempat mandeg dan
terhadang bahaya kehilangan momentum karena perbedaan politik antara
DPR dan Pemerintah. Dengan rajin dan setia selama hampir dua tahun MPBI
mengawal dan mendampingi negosiasi politik serta menyediakan argumen-
argumen keilmiahan, normatif, dan pragmatis.
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Setelah disahkannya Undang-Undang, sejatinya tugas membangun sistem
penanggulangan bencana dan profesionalisasi praktiknya justru baru mulai.
Setelah berhenti sejenak merenung dan bersaksi, MPBI bersiap menapak
lagi dengan lebih rendah hati, dipandu amanat nurani rakyat, menyayang
rekan seiring, dan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai semesta yang
abadi. Mari kawan, kita jalani bersama agar jalan pajang menanjak itu akan
terasa landai, ringan, teduh dan berangin.

Presidium MPBI

Puji Pujiono
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Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis,
geologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang
disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun manusia yang
menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis,
dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat
pembangunan nasional.

Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dengan tujuan untuk
memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan termasuk
perlindungan terhadap bencana, dalam rangka terwujudnya kesejahteraan
umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan payung
hukum yang menyeluruh, karena bersifat sektoral, sehingga menghambat
upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.
Upaya penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat
sasaran, jika ada landasan hukum yang kuat sebagai jaminan kepastian dan
perlindungan hukum.

Berangkat dari landasan tersebut, maka Masyarakat Penanggulangan Bencana
Indonesia (MPBI) telah mengajukan RUU tentang Penanggulangan Bencana
melalui Hak inisiatif DPR pada bulan Februari 2005. Setelah dua tahun
pembahasan maka pada tanggal 29 Maret 2007 akhirnya RUU Penanggulangan
Bencana tersebut disahkan dalam rapat Paripurna DPR dan diundangkan pada
tanggal 26 April 2007 dengan nomor 24 tahun 2007. Upaya berikutnya adalah
untuk mendokumentasikan proses pembuatan RUU tersebut sebagai landasan
pembuatan PERDA yang menjadi strategi berikutnya. Dalam upaya tersebut,

Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Kata Sambutan

TOLONG
DI CARI DARI
PERCETAKAN
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tim penyusun dari MPBI yang didukung oleh US-IOT WS, USAID telah
menghasilkan 2 (dua) produk berbentuk buku dan CD ROM tentang:

a. Buku Studi Kasus, berjudul “Studi Kasus: Kebijakan Legislatif
Penyusunan Undang-undang Penanggulangan Bencana di
Indonesia”.

b. Manual Pembuatan PERDA, yang memuat tentang dasar-dasar
legislasi, peran pemangku kebijakan, dasar-dasar tentang
bencana dan penanggulangan bencana, ser ta tata cara
pembuatan PERDA.

Kedua produk tersebut diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh
pihak terutama para pemegang kebijakan, perencana, pengelola, pelaksana,
penegak hukum dan para pelaku penganggulangan bencana. Selain itu juga
sebagai pedoman untuk membawa Undang-undang Penanggulangan
Bencana ketingkat daerah. Bencana yang kian terjadi di Indonesia memang
harus ditanggulangi secara seksama. Penanggulangan Bencana bukanlah
semata-mata tanggung jawab pemerintah namun sudah menjadi tanggung
jawab bersama pemerintah dan masyarakat sebagai upaya pengurangan
resiko bencana. Dengan demikian maka kesejahteraan masyarakat dapat
tercipta.

Kami ucapkan terima kasih bagi tim penyusun buku studi kasus dan manual
pembuatan PERDA. Kami tidak lupa untuk mengucapkan beribu-ribu terima
kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dalam
pembuatannya. Kami sadar bahwa masih diperlukan perbaikan dari kedua
naskah tersebut, maka saran dan masukan kami nantikan.

Jakarta, Mei 2007

Hj. Aisyah Baidlowi
Ketua Pansus RUU PB DPR RI
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Setelah dua tahun dibahas, tanggal 28 Maret 2007 Sidang Paripurna DPR RI
sepakat untuk menjadikan RUU Penangulangan Bencana. UU Penanggulangan
Bencana tersebut disahkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2007 dan dimuat
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66.

UU ini merupakan UU hak inisiatif DPR yang didukung oleh masyarakat sipil
yang tergabung dalam Koalisi RUU Penanganan Bencana yang diinisiasi oleh
MPBI (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia).

 • Hak inisiatif DPR tersebut diawali oleh Raker Komisi VIII dengan Menteri
Sosial RI, tanggal 27 Januari 2005 yang membicarakan tentang RUU
Penanggulangan Bencana, saat itu Mensos menyatakan bahwa proses
legislasi melalui hak inisiatif pemerintah memerlukan waktu yang cukup
lama sehingga akan lebih baik kalau pembahasan itu dari inisiatif DPR.

 • Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Rapat Pleno Komisi VIII DPR RI
pada tanggal 15 Februari 2005 tentang Panja RUU Penanggulangan
Bencana. Setelah itu dilakukan rapat Gabungan Komisi VIII, IX, dan X
dengan Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri
Pendidikan Nasional, dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, pada
tanggal 2 Maret 2005 yang menyepakati perlunya segera diundangkannya
RUU Penanggulangan Bencana.2

 • Bersamaan dengan hal tersebut, beberapa orang dari UNDP dan MPBI
menemui Ketua Badan Legislatif DPR AS Hikam di Februari 2005, dalam
pertemuan tersebut AS Hikam menyatakan bahwa UU Penanggulangan
Bencana masih dalam urutan prioritas 287 namun prioritas tersebut bisa
naik ke urutan yang lebih tinggi bila ada dukungan dari masyarakat.
Informasi ini menjadi pijakan untuk pembahasan UU PB yang sudah lama
diimpikan oleh MPBI.

Ringkasan Studi Kasus Lahirnya UU
Penanggulangan Bencana

Hening Parlan1

1 Sekjen MPBI.
2 Presentasi Aisyah Baidhawi, Komisi VIII DPR RI dalam workshop MPBI pada tanggal 5 Maret 2005.
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 • Pada 5 Maret 2005 MPBI mengundang para pihak yang bekerja untuk
penanggulangan bencana baik di Nasional maupun di daerah untuk
menggali informasi tentang pentingnya UU PB di Indonesia serta
bagaimana membangun komitmen bersama untuk menyusun draft naskah
akademis dan draft UU PB.

 • Dua hari setelah workshop, 7 Maret 2005 Komisi VIII mengundang MPBI
dalam hearing tentang rencana pembahasan UU PB. Dalam pertemuan
tersebut MPBI menyatakan komitmennya untuk selalu mendukung
pembahasan UU PB di DPR.

 • Sejak saat itulah MPBI bersama DPR saling mendukung dalam penyusunan
RUU PB. Komisi VIII kemudian terus melakukan pembahasan di DPR melalui
berbagai persidangan, hearing, maupun kunjungan ke lokasi bencana.

 • Pada 30 – 31 Maret 2005, MPBI bersama Anggota Komisi VIII, P3I, perwakilan
pemerintah, dan para ahli melaksanakan kegiatan Intensifield Group
Discussion untuk mendiskusikan draft yang ada baik dari MPBI maupun draft
dari Komisi VIII. Dalam pembahasan draft dari MPBI sepakat untuk dipilih
dengan beberapa tambahan.  Draft dari MPBI tersebut merupakan draft
yang disusun melalui proses pembahasan yang cukup panjang baik working
group, konsultasi publik, kampanye, maupun analisis berbagai perundangan
dan kegiatan penanggulangan bencana di berbagai negara.

 • Pada 31 Mei 2005 sidang Paripurna memutuskan membentuk Panitia
Khusus RUU PB tentang Penanggulangan Bencana yang beranggotakan 50
orang, terdiri dari : duabelas orang dari F-PG, sepuluh orang dari F-PDIP,
lima orang dari F-PPP, lima orang dari F-PAN, lima orang dari F-PKB, lima
orang dari F-PD, empat orang dari F-PKS, dua orang dari F-BPD, dan satu
orang dari F-PBR dan F-PDS. Dan mulai saat itu, RUU PB kemudian dibahas
oleh Pansus RUU PB.

 • Pada 9 Mei 2005 MPBI menyerahkan draft terakhir MPBI (draft 07) kepada
Presiden Republik Indonesia dengan Nomor Surat 0235/MPBI/V/2005
tentang Pengiriman Naskah Akademik dan UU PB disertai lampiran
keduanya. Selain itu MPBI juga mengirim kepada Sekretaris Kabinet,
Menkokesra, beberapa departemen, Bakornas, komunitas masyarakat
internasional, anggota koalisi UU PB dan masyarakat lainnya yang
membutuhkan. Surat yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia
ditanggapi oleh Menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra pada 18
Mei 2005 dengan nomer surat B. 303/M.Sesneg/5/2005 yang menyatakan
bahwa Presiden telah menerima naskah Akademik dan UU PB dan draft
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tersebut diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Hukum
dan HAM untuk ditelaah dengan seksama dan dilakukan langkah-langkah
tindak lanjut. Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Sudi
Silalahi dalam suratnya Nomor B-218/Seskab/5/2005 kepada MPBI.

 • Tak hanya kepada Presiden, pada 5 Juni 2005, MPBI mengirimkan draft
Naskah Akademis dan draft RUU PB edisi 07 yang merupakan draft final
dari MPBI. Draft ini melengkapi draft dari IGD yang kemudian diserahkan
kepada Pansus.

 • Draft tersebut kemudian disempurnakan dan dibahas oleh Pansus dengan
mekanisme DPR hingga selesai pembahasan pada 26 Desember 2005. Draft
RUU tersebut kemudian disampaikan oleh Ketua Pansus RUU PB, Ibu Aisyah
Baidhawi kepada kepada Ketua DPR RI, Agung Laksono selanjutnya
dikirimkan kepada Presiden (Pemerintah) untuk mendapatkan tanggapan
pada 31 Desember 2005.

 • Melalui Surat Presiden No. R.11/Pres/01/2006 tanggal 27 Januari 2006,
Presiden menunjuk tiga pejabat negara untuk mewakili pemerintah. Ke-
tiga menteri tersebut adalah Menteri Hukum dan Perundangan, Menteri
Pekerjaan Umum dan Menteri Sosial. Ketiga menteri ini bertugas untuk
mengkoordinasikan berbagai departemen dalam rangka menanggapi RUU
PB yang diajukan oleh DPR. Tanggapan tersebut berupa DIM (Daftar
Inventarisasi Masalah). Dari 79 pasal yang disampaikan oleh DPR ditanggapi
oleh pemerintah dengan 487 DIM, artinya seluruh kalimat dalam RUU
tersebut dipertanyakan oleh pemerintah. Hal ini menunjukan adanya
perbedaan pandangan antara DPR dengan pemerintah. DPR saat itu telah
menggunakan paradigma penanggulangan bencana yang baru dimana tak
lagi memandang penanggulangan bencana hanya pekerjaan respon namun
lebih menekankan pada pengurangan resiko dan tak lagi bersifat sektoral,
namun pemerintah tampak sekali masih menggunakan paradigma lama
yaitu lebih fokus pada respon.

 • Dalam pembahasan selanjutnya Pansus membentuk Panja (Panitia Kerja)
yaitu tim yang terdiri dari setengah jumlah anggota pansus ditambah
dengan perwakilan pemerintah. Tim inilah yang kemudian bekerja hingga
menjadi draft tersebut disetujui oleh Sidang Paripurna pada 29 Maret 2007
dan disahkan oleh pemerintah menjadi Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

****
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Buku Merajut Benang Kepedulian ini merupakan studi kasus penyusunan
UU Penanggulangan Bencana. Buku ini diterbitkan sebagai upaya untuk
memberikan pemahaman yang luas tentang proses penyusunan undang-
undang yang dimulai dari inisiatif masyarakat yang kemudian didorongkan
kepada legislatif/DPR.

Buku ini tak hanya sebuah case study yang mengungkapkan apa yang terjadi
selama proses penyusunan UU PB namun juga bagaimana suasana batin yang
saat itu melingkupi para pelakunya. Sehingga buku ini akan memberi
pengertian secara utuh pada siapapun. Bila saatnya nanti UU PB akan “dibawa”
ke daerah sebagai PERDA, maka buku ini diharapkan akan memberikan spirit
bagi siapapun untuk melakukan perubahan dalam penanggulangan bencana
yang lebih baik.

Sebagai pelengkap, MPBI juga menyusun buku Manual Pembuatan PERDA
sebagai penuntun bagi masyarakat/DPRD dalam menyusun atau membawa
substansi UU PB ke daerah masing-masing. Buku ini memuat tentang dasar-
dasar legislasi, peran pemangku kebijakan, dasar-dasar tentang bencana dan
penanggulangan bencana, serta tata cara pembuatan PERDA. Kedua buku
tersebut diharapkan dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak terutama
pemangku kebijakan, perencana, penegak hukum, para pelaku
penganggulangan bencana, dan masyarakat luas. Karena sejatinya,
penanggulangan bencana bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja tapi
juga menjadi tanggungjawab bersama untuk mengurangi resiko bencana.

Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung
penerbitan ini terutama kepada tim penyusun yang telah larut beberapa
bulan dengan data dan tulisan. Terutama kepada , Lya Anggraini, Jevelina,
Dody Halim, Siti, Anggi, Amin dan Farkhan, mas Wawan, dan mas Catur yang
menjadi “tim sibuk”.

Sekapur Sirih
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Ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Puji Pujiono, Eko Teguh,
Ibu Aisyah, Bapak Muqowwam, Bapak Daroji, Bapak Widodo, Bapak Cecep,
Bapak Andi Ghalib, Imam Sudja, Ibu Tyas, dan anggota Pansus lainnya yang
tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga Pak Sugeng Tri Utomo, Mas
Kristanto Sinandang,  Vidiarina, mas Iskandar, mas Banu, pak Johan, pak Latifur,
mbak Regina, mbak Titi, Ibu Mei, mbah Surono, pak Subandono, mbak Yovita,
pak Hariyadi, Gabarel , Ismail , dan teman-teman di  Koalisi  RUU
Penanggulangan Bencana. Buku tak akan ada di hadapan Anda saat ini tanpa
mereka.

Kami sadar bahwa kerja keras ini hanya akan bermakna bila bermanfaat buat
orang-orang di sekil ing k ita. Semoga tulisan sederhana ini  mampu
memberikan makna bagi kehidupan kita.

Wassalam,
Tim Penulis



xv

Daftar Isi

.................................................................................

.............................................................................

..............................

......................................................................................

............................................................................
........................................................................

...............................................
...............

.......................................................
..............................................................

............................................
..................................

.........................................................

..................................................................................
.............................................................................

...............................................................
....................................................

........................................................................

......................................................
.............................................................................

..............................................................
..................................................................

..........................................................................

....................................................................
.............................................................................

..................................................................
..........................................................................................

.......................................................
...........................................

Kata Pengantar – Puji Pujiono               iii

Sambutan – Ibu Aisyah Baidlowi              vii

Ringkasan Studi Kasus Lahirnya UU PB – Hening Parlan                ix

Sekapur Sirih – Tim Penulis            xiii

Bab I Mengetuk Kepedulian  1
Bencana Mengepung Kita  3
Carut Marut Penanggulangan Bencana  7
 - Kemampuan Penanggulangan Bencana yang Kurang  9
 - Kelembagaan yang tidak efektif              10
 - Ketidaksinkronan Peraturan              13
 - Lambatnya Tanggap Darurat Bencana              13
 - Lemahnya koordinasi antar instansi terkait              14
 - Minimnya dukungan anggaran              15

Bab II Suara Keprihatinan              19
Aceh dan Nias Berduka              21
Para Pengungsi, Sang Penyaksi              22
Penanganan Bencana Aceh dan Nias              26
Simeulue, Sebuah Cermin              27

Bab III Paradigma (seharusnya) Berubah              31
Bencana adalah Takdir?              33
Bencana adalah Bencana Alam              34
Dekade Pengurangan Resiko              35
Melangkah dari Sektoral              39

Bab IV Bukan Sedang Berwacana              43
Catatan dari Pasar Baru              45
Berawal dari dua lembar TOR              47
Nekat Workshop              50
Puji Pujiono, sang aktor intelektual              53
Antara Pasar Baru dan Sekretariat ASEAN              54



xvi

Bogor di Tengah Malam              56
Drafting RUU PB (sebelum ke Senayan)                57

Bab V Merajut Kebersamaan              59
Koalisi RUU Penanggulangan Bencana              61
Peran Lembaga Internasional              61
Bermuara di Senayan              63
Hak Inisiatif DPR, Kenapa Tidak?              65
“Bola” di Tangan Wakil Rakyat              67

Bab VI Jalan Panjang Menuju Undang-undang               71
Tak Hanya di Belakang Meja              73
  - Kunjungan ke Daerah              74
  - Dengar Pendapat              81
  - ”Belajar”  sampai ke mancanegara              83
Diserahkan pada Presiden              83
DIM dan Perdebatannya              85
Titik-titik Krusial Itu              90

Bab VII Detik - Detik Mendebarkan              93
Memorandum PMI              95
Menggalang Input di Ujung Jalan              97
Substansi dan Kompromi           101

Bab VIII Dimulainya Babak Baru           105
Maret yang Bersejarah           107
Sekuntum Mawar Putih           110
Masih Diperdebatkan           111
Komitmen Langkah ke depan           113

Tentang Penulis           117

.........................................................................
..............................................

.........................................................................
.............................................

..............................................................
..............................................................................

..........................................................
..............................................................

.......................................
.................................................................

.......................................................................
...............................................................................

................................................
.....................................................................

........................................................................
................................................................................

...............................................................
...................................................................................

......................................................
......................................................................

.......................................................................
............................................................................

..........................................................................
.............................................................................

..............................................................

.......................................................................................................



1

Merajut Benang Kepedulian

BAB I

MENGETUK KEPEDULIAN



2

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)



3

Merajut Benang Kepedulian

Indonesia terletak di antara tiga lempeng yaitu lempeng Eurasia, Indo
Australia, dan Pasifik. Tataran tersebut sangat menguntungkan dilihat dari
sumber daya mineral, karena terdapat jebakan mineral antara lain logam dan
non logam, minyak dan gas bumi dan bahan tambang lainnya. Namun hal ini
juga menyebabkan dinamika geologis yang lebih dari wilayah lainnya.
Akibatnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat
kegempaan yang tinggi di dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan
di Amerika Serikat (Arnold 1986). Tatanan geologi dan tektonik Indonesia
membentuk jalur gempa dan jalur gunung api dengan ribuan titik pusat
gempa dan ratusan gunung api yang pernah dan terus berpotensi untuk
menjadi ancaman.

Gerakan seismik karena adanya pergeseran di  dalam perut bumi
menyebabkan terjadinya gempa bumi tektonik. Pusat gempa dangkal (0-85
Km) banyak terdapat di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi,
Maluku, dan Papua. Pusat gempa dengan kedalaman sedang (185-300 km)
terbentang di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya.
Sedangkan pusat gempa yang dalam terdapat di Pulau Sumatera dan Jawa.
Bencana gempa bumi yang terjadi di laut dapat mengakibatkan gelombang
besar (tsunami) yang menghantam pemukiman di pesisir pantai.

Tsunami yang terjadi di Indonesia, sebagian besar disebabkan oleh gempa-
gempa tektonik di sepanjang daerah subduksi dan daerah seismik aktif
lainnya (Puspito, 1994). Selama kurun waktu 1600 – 1999 terdapat 105
kejadian tsunami yang mana 90 persen disebabkan oleh gempa-gempa
tektonik, 9 persen disebabkan oleh letusan gunung api, dan 1 persen
disebabkan oleh landslide.

Tsunami paling besar di Indonesia yang tercatat dalam sejarah adalah tsunami
akibat meletusnya gunung Krakatau (1883). Gelombang tsunami saat itu
mencapai ketinggian 30 m. Kejadian tsunami yang membawa korban jiwa
dan material yang tidak sedikit juga terjadi di Flores tahun 1992 (korban jiwa
lebih dari 1000 orang), tsunami akibat gempa bumi di selatan Jawa Timur
tahun 1994 (korban jiwa lebih dari 240 orang), Papua tahun 1996 (korban

Bab I – Mengetuk Kepedulian

Bencana Mengepung Kita
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j iwa lebih dari 100 orang), dan tentu saja, tsunami di Nangroe Aceh
Darussalam dan Nias tahun 2004 yang disusul Pengandaran dua tahun
kemudian.

Di Indonesia terdapat beberapa kelompok pantai yang rawan bencana
tsunami, yaitu kelompok pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa,
pantai utara dan selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku,
pantai utara Papua, dan hampir seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah
daerah yang paling rawan tsunami. Kurun waktu dari tahun 1600 – 2000, di
daerah ini telah terjadi 32 tsunami dimana 28 tsunami diakibatkan oleh
gempa bumi dan 4 tsunami diakibatkan oleh meletusnya gunung api di
bawah laut. Tsunami di daerah ini memberikan kontribusi 31 persen dari total
tsunami di Indonesia yang terjadi sampai saat ini. Rata-rata interval waktu
kejadian tsunami adalah 10 tahun.

Tabel 1 :
Kejadian Tsunami di Indonesia dari Tahun 1961-2004

No

1
2
3

Tahun

1961
1964
1965

Run-Up
Maksimum (m)

Tidak ada data
Tidak ada data
Tidak ada data

Jumlah Korban
(Meninggal/Luka)
2/6
110/479
71 meninggal

Pusat Gempa

8,2 LS; 122BT
5,8 LU; 95,6 BT
2,4 LS; 126 BT

Daerah Bencana

NTT, Flores Tengah
Sumatra
Maluku, Seram,
Sanana

dok. MPBI
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Di sisi lain, rangkaian gunung berapi yang membentang dari Pulau Sumatera,
Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, dan dari kepulauan di Laut Banda sampai
bagian utara menjadikan permukaan alam Indonesia bergunung-gunung dan
lembah dengan berbagai ngarai dan sungai sehingga berpotensi untuk
mengalami banjir, longsor, dan erosi.  Banjir pada umumnya terjadi di wilayah
Indonesia bagian Barat yang menerima curah hujan lebih banyak
dibandingkan dengan wilayah Indonesia bagian Timur.

Daerah rawan banjir ini makin diperburuk dengan adanya penggundulan
hutan atau perubahan tataguna lahan yang kurang mempertimbangkan
daerah resapan air. Perubahan tataguna lahan dan tata ruang yang kemudian
berakibat menimbulkan banjir dapat dibuktikan di daerah perkotaan
sepanjang pantai terutama yang dilintasi aliran sungai.

No Tahun Run-Up
Maksimum (m)

Jumlah Korban
(Meninggal/Luka)Pusat Gempa Daerah Bencana

Sumber:  Media massa dan berbagai sumber

4
5
6
7

8

9

10
11

12
13
14
15
16

17

18
19

1967
1968
1969
1977

1977

1979

1982
1987

1989
1992
1994
1996
1996

1998

2000
2004

Tidak ada data
8 – 10
10
Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada data
Tidak ada data

Tidak ada data
11,2 – 26,2
19,1
Tidak ada data
13,7

2,75

3
34.5

58/100
392 meninggal
64/97
316 meninggal

2/25

27/200

13/400
83/108

7 meninggal
1952/2126
38/400
3/63
107 meninggal

34 meninggal

4 Meninggal
>300.000

3,7 LS; 119,3 BT
0,7 LU; 119,7 BT
3,1 LS; 118,8 BT
11,1 LS; 118,5 BT

8 LS; 125,3 BT

8,4 LS; 115,9 BT

8,4 LS; 123 BT
8,4 LS; 124,3 BT

8,1 LS; 125,1 BT
8,5 LS; 121,9 BT
10,7 LS; 113,1 BT
1,1 LS; 118,8 BT
0,5 LS; 136 BT

2,02 LS; 124,87 BT

1,11 LS; 123,5 BT
3,298 LU; 95,779 BT

Tinambung Sulsel
Tambo Sulteng
Majene Sulsel
NTB,
Pulau Sumbawa
NTT, Flores,
P. Atauro
NTB, Sumbawa,
Bali, Lombok
NTT,Larantuka
NTT, Flores Timur,
P. Pantar
NTT, P. Alor
NTT, Flores, P. Babi
Banyuwangi Jatim
Palu Sulteng
Pulau Biak,
Irian Jaya
Tabuna, Maliabu,
Maluku
Banggai
NAD, Sumatera
Utara, Malaysia,
Thailand, Srilangka,
India, Myanmar, dll
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Ancaman alam yang lain adalah kerawanan pangan yang berlangsung pada
saat musim kemarau panjang, terutama terjadi di kawasan timur Indonesia.
Kondisi tersebut diperparah oleh gejala El-Nino (tahun 1997 di Irian Jaya
bagian tengah dan tahun 1998 di Kalimantan Timur). Bencana kekeringan
biasanya terjadi pada musim kemarau panjang di daerah-daerah tertentu
terutama di kawasan Timur Indonesia.

Di sisi lain, jumlah penduduk Indonesia sangat banyak, saat ini mencapai 220
juta jiwa dengan beragam etnis, agama dan adat istiadat, tidak dibarengi
dengan kebijakan yang memihak rakyat dan peduli lingkungan. Maka
berbagai bencana timbul sebagai akibat kegiatan manusia, seperti kebakaran,
kebakaran hutan, pencemaran, kerusakan lingkungan, dan sebagainya.

Keragaman sosial budaya, etnis, agama, kepercayaan, serta kondisi ekonomi
dan politik merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Namun kemajemukan ini
sekaligus berpotensi menjadi sumber bencana, berupa konflik horisontal
maupun konflik vertikal. Serangan teroris pun merupakan ancaman yang
sudah terbukti menimbulkan bencana nasional.

Sama halnya dengan negara–negara lain, Indonesia pun rawan terhadap
berbagai ancaman yang ditimbulkan oleh kegagalan teknologi dan
kecelakaan transportasi selain timbulnya wabah penyakit yang memerlukan
penanggulangan secara komprehensif  dan menjadi tanggungjawab
pemerintah. Selain itu konflik sosial juga merupakan bencana karena
berdampak besar pada masyarakat. (lihat naskah akademis UU PB)

dok. MPBI
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Carut-marut Penanggulangan Bencana

Jumlah bencana yang terus menerus terjadi menyebabkan penderitaan pada
masyarakat. Pada setiap bencana menimbulkan kerugian korban, kerugian
harta, serta sarana dan prasarana. Bahkan bencana telah merubah dan
menghentikan berbagai aspek penghidupan masyarakat.

Tabel 2 :
Kejadian Bencana di Indonesia 1997 –2004

Sumber : Bakornas 2004
Ket : Data ini belum termasuk tsunami yang terjadi di Nias dan Aceh tanggal 26 Desember 2004

Mengungsi

0
16292

355643
0
0
0

39484
1592

17774
3328

8231,1
390356

Perkiraan
Kerugian (Rp)

0
175,703,092,000

2,537,163,180,000
0
0
0

0
1,084,900,000

798,064,435,000
81,380,464,142
31,286,047,682

888,476,296,592

Meninggal

0
85

4008
304
497

0

8
22170

7574
5047

435
285

Jenis Bencana

Pencemaran
Lingkungan
Kebakaran
Konflik sosial
Epidemi
Kegagalan teknologi
Kabut asap/kebakaran
Hutan
Letusan gunung api
Tsunami
Gempa bumi
Angin topan
Tanah longsor
Banjir

No

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

Jumlah
Kejadian

1
287

30
22

3
12

45
23
52

136
219
299

Banyak sekali kebijakan sektoral yang justru menyebabkan adanya tumpang
tindih dan kesenjangan. Munculnya arahan-arahan yang kurang efektif, tidak
adanya data yang akurat dan lain sebagainya, lambatnya bantuan, minimnya
dana dan berbagai masalah lainnya menyebabkan konsidi penanggulangan
bencana semakin buruk.

Hal ini tak hanya pertama kali terjadi, banyak bencana terjadi yang sampai
hari ini tak terselesaikan dengan baik seperti banjir bandang Bahorok, banjir
di berbagai wilayah di Jatim, dan kebakaran hutan yang selalu terjadi setiap
tahun. Hal ini merupakan potret buruknya kebijakan atas bencana alam di
negara kita.
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Keruwetan penataan kelembagaan dan simpang siurnya pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintah pusat dan daerah, LSM, dan masyarakat internasional;
sipil dan militer; dan sebagainya berdampak pada meningkatnya korban dan
keparahan dampak bencana sebagai akibat dari tidak optimalnya tanggapan
atas bencana yang terjadi. Semua ini membuktikan diperlukannya suatu
legislasi yang mendasari dan menata kebijakan penanggulangan bencana
dengan acuan dari berbagai fakta yang telah terjadi. Penanganan kasus
tsunami yang terjadi di NAD dan Nias bisa dijadikan sebuah potret betapa
kacaunya penanganan bencana di negeri kita.

Di samping itu perubahan pada sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu
pelaksanaan kebijakan yang terdesentralisasi dengan semakin besarnya
keterlibatan organisasi non-pemerintah, berimplikasi pada perubahan yang
mendasar pada sistem penanggulangan bencana. Kebijakan desentralisasi
ditujukan untuk memberdayakan pemerintah daerah dan mendekatkan serta
mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sekaligus mengelola
sumber daya dan resiko bencana yang melekat pada karakteristik daerah yang
bersangkutan. Namun demikian kebijakan ini sering dipahami hanya sebagai
keleluasaan untuk memanfaatkan sumberdaya, tanpa dibarengi kesadaran
untuk mengelola secara bertanggungjawab.

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
seringkali tidak diiringi dengan pengalihan tanggung jawab pelayanan dan
perlindungan kepada masyarakat. Akibatnya pada saat bencana terjadi,
tanggapan daerah cenderung lambat dan seringkali  mengharapkan
tanggapan langsung dari pemerintah pusat. Keadaan ini menjadi semakin
rumit apabila bencana tersebut meliputi lebih dari satu daerah. Di lain pihak,
pada saat terjadi bencana, kurangnya koordinasi antar tataran pemerintahan
menghambat pemberian bantuan yang cepat, optimal, dan efektif.

dok. MPBI
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Upaya-upaya pemberian perlindungan terhadap keselamatan rakyat ini dapat
dilakukan melalui berbagai kegiatan termasuk pengenalpastian dan
pemantauan secara berkala unsur-unsur risiko bencana, sehingga dapat
menjadi deteksi dini. Atas dasar hal tersebut, maka perundang-undangan
yang akan dirumuskan harus dapat mendorong atau mewajibkan pemerintah
pusat dan daerah untuk melakukan investasi-investasi untuk perlindungan
rakyat; melakukan pengaturan-pengaturan kelembagaan dan prosedural
untuk memastikan pengawasan pelaksanaan peraturan dan penyiapan
tanggap kedaruratan yang lebih efektif.

Dalam regulasi tersebut Pemerintah dapat mengatur dan memastikan
hubungan dan hak kewajiban antara satu pelaku dengan lainnya dalam hal
penanganan bencana. Untuk itu dalam penanggulangan bencana sudah
semestinya diatur secara menyeluruh melalui sebuah kebijakan, yakni adanya
undang-undang.

Kemampuan penanggulangan bencana yang kurang

Harus diakui bahwa kemampuan penanggulangan bencana kita masih sangat
kurang. Hal ini terlihat dalam lambatnya penanganan bencana serta minimnya
orang yang mempunyai kemampuan untuk menangani bencana. Bencana
masih dianggap sebagai isu yang ekslusif sehingga orang-orang yang
mempunyai kemampuan dan mempelajari hal ini masih sangat minim.

Kondisi ini tambah memprihatinkan ketika alat-alat yang ada – jumlahnya
sangat terbatas – yang semestinya bisa membantu “meramalkan” terjadinya
suatu bencana tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penyebabnya karena
tidak terawat, rusak, atau sudah terlalu uzur.

dok. MPBI
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Kelembagaan yang tidak efektif

Tatanan kelembagaan meliputi  pengaturan kelembagaan yang
mencerminkan tatanan kekuasaan dan kewenangan. Kerangka kelembagaan
dalam penanganan bencana yang ada sekarang masih disusun atas dasar
paradigma pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dalam sistem seperti ini
peran pemerintah garis-garis instruksional ke daerah.

Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menjadi berbasis otonomi
daerah memerlukan suatu pembaruan perangkat hukum tentang
penanganan bencana untuk menentukan prinsip-prinsip dasar, struktur
organisasi, peranan dan tanggung jawab, prosedur dan mekanisme, serta
kegiatan-kegiatan penanganan bencana. Dengan tidak adanya pembaharuan
itu maka pemerintah dan negara dan masyarakat tidak dapat melaksanakan
penanganan bencana secara lebih baik.

Pengamatan terhadap tatanan kelembagaan penanganan bencana saat ini
menunjukkan beberapa gejala sebagai berikut:

a. Kerancuan tentang pengertian Badan Kordinasi. Badan Koordinasi
Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (BAKORNAS PBP)
seperti disebutkan oleh Keppres 111/2001 sejatinya adalah suatu
kerancuan. BAKORNAS PBP yang dimaksud bukannya suatu ’Badan’ yang
biasanya berupa lembaga pemerintah non departemen melainkan suatu
dewan menteri yang mempunyai fungsi pembuat kebijakan. Kebijakan
tersebut, diatas kertas, akan dilaksanakan oleh departemen-departemen
sektoral. Dewan menteri ini kemudian dilayani oleh suatu sekretariat yang
menyediakan unsur staff dan administrasi. Dalam strukturnya terdiri dari
: kenyataannya sekretariat ini berbentuk menjadi suatu instansi struktural
yang mempunyai 4 pejabat setingkat deputi menteri dengan 16 biro dan
32 bagian dengan tidak kurang dari 60 personil.

b. Pada kenyataannya bagian-bagian dan anggota ini sulit di koordinasikan
dan melakukan kegiatan dan tugasnya masing-masing yang acapkali
tumpang tindih dengan pekerjaan-pekerjaan sektoral dan merekapun
enggan menggunakan nama Bakornas bila di lapangan, namun mereka
jalan sendiri-sendiri . Hal ini menyebabkan publik melihat bahwa
sekretariat inilah Bakornas, sehingga terjadi marginalisasi peran koordinasi
oleh berbagai departemen.

c. Alur pikir sentralistik. Fakta bahwa tatanan lembaga pada aras provinsi
disebut sebagai Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana



11

Merajut Benang Kepedulian

dan Pengungsi (SATKORLAK PBP) lagi-lagi adalah sisa logika sentralistik
Orde Baru. Propinsi dianggap dan diperlakukan sebagai satuan pelaksana
dari suatu cetak biru dan instruksi dari nasional / pusat. Lebih parah lagi,
pada aras kabupaten/kota tatanan kelembagaan ini disebut Satuan

Kelembagaan Saat Ini
1. BAKORNAS PBP, sebagai forum koordinasi Menteri, diketuai

wakil presiden, didukung sekretariat yang bersifat tetap.

2. SATKORLAK PBP yang dikoordinasi Gubernur dan SATLAK PBP
yang dikoordinasi Bupati Walikota masing-masing selaku ketua.

3. Unit-unit kerja Departemen/Instansi terkait, al :
a. Depdagri, yaitu Direktorat Management Pencegahan dan

Penanggulangan Bencana.
b. Depsos, yaitu Dit. Bansos Korban Bencana Alam dan

Dit. Bansos Korban Bencana Sosial.
c. Depkes, yaitu Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan

(PPMK)
d. Dephub, yaitu BASARNAS

(Kepmenhub No. 164/OT/phb 80)

ORGANISASI BAKORNAS PBP
Keppres 111/2001

  a. Ketua merangkap anggota : Wakil Presiden RI
  b. Wakil ketua merangkap anggota : Menko Kesra (bertindak

selaku Ketua Tim Harian)
  c. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Sosial
4. Menteri Kimpraswil
5. Menteri Perhubungan
6. Menteri Keuangan
7. Panglima TNI
8. KAPOLRI
9. Gubernur yang wilayahnya

terkena bencana
  d. Sekretaris : Sekretaris Wakil Presiden

Wakil Sekretaris
Deputi (I, II, III, IV )

SATKORLAK PBP di propinsi

SATLAK PBP di kabupaten

Sumber : Presentasi Tabrani, Deputi Bidang Penanggulangan Bencana.
Sekretariat BAKORNAS PB, Workshop MPBI, Penyusunan RUU Kebencanaan 3 Maret 2005
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Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATLAK PBP) yang
menyiratkan tidak adanya peran koordinasi. Tentu saja alur pikir ini sudah
kedaluwarsa karena kebijakan otonomi daerah dan pilihan kepala daerah
secara langsung meniscayakan suatu pemerintahan yang mandiri pada
masing-masing aras pemerintahan.

d. Pendekatan Penanggulangan Bencana. Tampaknya tidak dapat diingkari
bahwa tatanan kelembagaan di  Indonesia adalah semata untuk
menanggulangi kedaruratan. Sebagian besar, kalau bukan semua,
lembaga-lembaga ini bergerak dan bekerja pada saat terjadi kedaruratan.
Sedikit sekali perangkat kelembagaan yang dirancang utnuk menguatkan
kapasitas pengurangan risiko bencana. (Naskah akademis UU PB)

Meski demikian, sampai Desember 2005 Bakornas telah mengalami beberapa
kali perubahan, yaitu :

Tabel 3 :
Perubahan Bakornas

Perubahan tersebut menunjukkan adanya semangat untuk melakukan
perubahan dari sisi kelembagaan agar penanganan bencana menjadi lebih
baik.

Sumber : Presentasi Sugeng Tri Utomo

Tahun
1961
1965
1966

1967

1979

1990

1999

2001

2005

Nama Institusi
Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam (PPBA)
Panitia Pusat Penampungan Bencana Alam (PPBA)
Badan Pert imbangan Penanggulangan Bencana Alam
(BP2BA)

Tim Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam
(TKP2BA)
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam
(BAKORNAS PBA)
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
(BAKORNAS PB)
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
(BAKORNAS PB)
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan
Penanganan Pengungsi (BAKORNAS PBP)
Badan Koord inas i  Nas ional  Penanganan Bencana
(BAKORNAS PB)

Dasar Hukum
Keppres 54/1961
Keppres 312/1965
Keppres 256/1966
Kep. Presidium 14/U/
Kep/1/1967
Keppres 28/1979

Keppres 43/1990

Keppres 106/1999

Keppres 3/2001 jo

Keppres 111/2001

Perpres 83/2005
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Ketidaksinkronan Peraturan

Kerangka kebijakan hukum yang ada memang menyebutkan aturan-aturan
tentang penanganan bencana. Tetapi dalam kenyataannya aturan tersebut
tidak berkorelasi secara langsung dengan tatanan kelembagaan. Kondisi
tersebut menjadikan upaya-upaya penanganan bencana tidak terakomodasi
dalam kegiatan pemerintahan sehari-hari. Selama ini belum ada perencanaan
anggaran dari pencegahan hingga penanggulangan. Sedangkan dari aspek
anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana yang ada di
Depsos, Depkes, dan Dep PU, dan sektor lain mekanisme kontrol dilakukan
oleh menteri masing-masing.

Tentu hal tersebut menjadi problem kebijakan yang diantaranya disebabkan
belum adanya payung hukum yang kuat dalam penanggulangan bencana,
sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan penanggung jawab dan pelaksana
utama, lemahnya koordinasi dan pengawasan dalam penanggulangan
bencana. Di samping itu peraturan perundang-undangan yang ada lebih
banyak mengatur mengenai penanggulangan pada saat terjadi serta pasca
kejadian. Betapa semrawutnya peraturan, dengan terang benderang terlihat
ketidakadasinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-
undangan, hal ini diperparah dengan dikeluarkanya kebijakan masing-masing
sektor atas nama menjalankan tugas dan fungsinya.

Lambatnya Tanggap Darurat Bencana.

Dalam penanganan bencana di Indonesia masih belum optimal dan terkesan
lambat. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, antara lain penanganan bencana
yang bersifat parsial, sektoral dan kurang terpadu, yang masih berorientasi
pada upaya tanggap darurat yang dilakukan pemerintah, berupa pemberian
bantuan fisik.

Dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana yang sering terlihat adalah
lambannya penyediaan tenda, barak darurat, panti persinggahan atau fasilitas
lainnya untuk penampungan sementara. Keterbatasan mobil dapur lapangan
atau mobil dapur umum dan peralatan lain yang diperlukan untuk pelayanan
konsumsi bagi korban yang ditampung di tempat pengungsian sementara
atau tempat lain. Lambannya pemberian bantuan beras dan bahan pangan
lainnya. Indeks bantuan beras yang sumbernya dari bufferstock adalah 400
gram per orang per hari. Disamping itu tidak meratanya distribusi bantuan
lauk pauk, sandang dan santunan sosial bagi korban meninggal dan cacat
serta belum ada sistem seleksi dan asessment.
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Di samping itu dalam penanganan risiko bencana belum menerapakan sistem
berbasis masyarakat (Community-based Disaster Risk Management), yaitu
suatu proses penanganan risiko bencana dimana masyarakat secara aktif
dilibatkan dalam pengenalpastian, analisis, penanggulangan, pemantauan,
dan evaluasi risiko bencana dalam rangka untuk mengurangi kerentanan dan
meningkatkan kemampuan mereka. Ini berarti bahwa penduduk berada pada
titik sentral proses pembuatan keputusan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan
penanganan risiko bencana. Keterlibatan kelompok-kelompok yang paling
rentan sangat dipentingkan dan dukungan dari mereka yang kurang rentan
sangat diperlukan. Dalam pendekatan ini pemerintah daerah dan pusat
terlibat dan bersifat mendukung.

Lemahnya koordinasi antar instansi terkait

Implikasi dari keterbatasan kewenangan, maka ketika menangani bencana
alam besar, di mana penanganannya menjadi tidak efektif dan efisien.
Sebagaimana halnya penanganan bencana gempa di Yogyakarta dan
sekitarnya. Di lapangan sering terjadi salah pengertian dan komunikasi, yang
mengakibatkan salah tafsir dan politis. Padahal membantu yang terkena
bencana merupakan wujud solidaritas dan rasa kemanusiaan. Masalah klise
yang muncul di lapangan adalah kesulitan koordinasi dan terlambatnya
penyaluran bantuan. Kelemahan koordinasi bukan saja di lapangan tetapi
pada pemegang kebijakan. Fakta menunjukkan akibat kurang koordinasi
antarinstansi terkait membuat kinerja tidak maksimal. Kritikpun bermunculan
dari berbagai kalangan kepada pemerintah. Situasi tersebut terjadi karena
kurangnya koordinasi antar instansi di tingkat Pemerintah Pusat, sehingga
kemampuannya untuk memobilitasi bantuan seringkali menjadi sangat
lamban dan semrawut.

Sebagai gambaran misalnya sampai batas akhir tanggap darurat dinyatakan
selesai pada tanggal 26 Maret 2005 di Aceh, Pemerintah masih menyisahkan
banyak persoalan. Persoalan itu adalah (a) belum dapat dipastikannya berapa
jumlah pengungsi yang sebenarnya; (b) pembangunan barak untuk para
pengungsi, di samping banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan, juga tidak
partisipasif dalam pembangunannya, sehingga banyak pengungsi yang
enggan menempatinya; (c) masih banyak ditemukan pengungsi anak-anak
yang belum mendapat pendidikan yang memadai karena ketiadaan sarana
dan prasarana belajar; (d) pelayanan kesehatan yang tidak memadai, bukan
hanya karena kekurangan obat-obatan, tetapi juga tidak meratanya
pendistribusian tenaga medis, akibat tidak tersedianya dana operasional bagi
tenaga medik. Lebih khusus, dibidang kesejahteraan rakyat yang menangani
isu-isu pengungsi, pendidikan dan kesehatan yang dijumpai, bahwa pertama,



15

Merajut Benang Kepedulian

permasalahan pengungsi pada masa tanggap darurat tidak tertangani
dengan baik mulai dari lokasi pengungsian yang tidak sehat, distribusi logistik
yang tidak merata, relokasi pengungsi dengan barak-barak yang tidak sesuai
dengan aspirasi para pengungsi dan tidak sesuai dengan standar kesehatan,
sampai pendataan jumlah pengungsi yang masih belum akurat. Kedua,
masalah penyelenggaraan pendidikan.

Keterbatasan yang dirasakan dalam proses belajar mengajar adalah
kurangnya sarana dan prasarana belajar serta buku paket. Berangsur-angsur
perbaikan terhadap gedung sekolah yang rusak/hancur sudah mulai, dan
beberapa sekolah telah selesai di bangun atas bantuan donor lokal maupun
internasional. Sedangkan sejumlah sekolah yang akan dibangun kembali
dengan anggaran APBN masih menunggu proses pencairan dana ketiga,
pelayanan kesehatan, baik di NAD maupun di Nias cukup baik. Kasus-kasus
yang masih diketemukan adalah kurangnya obat-obatan dan alat-alat
medis. Sampai saat ini belum ditemukan wabah penyakit kecuali beberapa
penyakit yang paling sering diderita pengungsi yaitu ISPA dan diare.
Penyakit tersebut timbul karena kondisi penampungan pengungsi yang
tidak layak atau tidak memenuhi syarat kesehatan.

Minimnya dukungan anggaran

Keterbatasan anggaran dalam penanggulangan menjadi faktor penghambat
kecepatan tanggap bencana. Sementara itu dalam pengumpulan dana belum

dok. MPBI
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mengedepankan akuntabilitas maupun transparansi bantuan bencana yang
dihimpun dari masyarakat walaupun sesungguhnya bisa saja dilakukan
dengan audit keuangan oleh akuntan publik. Namun, langkah ini tidak cukup
apabila tidak melibatkan masyarakat dalam pengelolaan bantuan.

Cara penanganan yang efektif kita dapat menengok Jepang bagaimana
negara ini menangani bencana. Pemerintah Jepang menyediakan dana yang
cukup besar, sekira 3 triliun yen untuk pengelolaan penanggulangan bencana.
Dana sebesar itu, dialokasikan untuk; penelitian dan pengembangan,
kesiapsiagaan menghadapi bencana, pelestarian tanah nasional dan
pemulihan ser ta pembangunan kembali  pascabencana. Agar
penanggulangan bencana dapat dilakukan secara cepat dan lancar, Jepang
memaksimalkan penggunaan teknologi canggih seperti; satelit meteorologi,
radar observasi cuaca, dan seismometer.

Peralatan untuk tanggap darurat disiapkan, perlengkapan seperti pemadam
kebakaran, tanki air, dan generator listrik; sistem penghubung dan komunikasi
informasi darurat; sarana transportasi seperti helikopter, kapal, dan mobil;
fasilitas evakuasi dan posko tindak penanggulangan bencana. Khusus untuk
tsunami, dilakukan langkah-langkah untuk melindungi kawasan-kawasan

dok. MPBI
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pantai guna menghindari atau mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh
tsunami. Antara lain diberlakukannya sistem peringatan dini secara cepat dan
penyiaran informasi ramalan tsunami, juga pembangunan dan perbaikan
tembok-tembok laut, pintu air pada tembok laut. Di Pulau Okushiri, misalnya,
telah dibangun tembok penghambat tsunami sepanjang 14 kilometer garis
pantai, dengan tinggi 12 meter.

Selain itu, di tempat-tempat yang diperkirakan rawan bencana, seperti gempa
bumi dan tsunami, letusan gunung api, dll, penduduk mendapat buku
petunjuk mengenai bencana yang bersangkutan. Pemerintah daerah pun
mengajak penduduk untuk menjalani latihan penyelamatan secara reguler,
dan membangun jalan-jalan khusus untuk menyelamatkan diri. Peringatan
dini bencana dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain dengan
membunyikan sirene, memberikan pengumuman dengan pengeras suara
berkeli l ing dan menyiarkannya melalui  televisi . Pemerintah daerah
mempunyai akses informasi melalui sistem satelit dan sistem komunikasi
lainnya. Demikian pula untuk bantuan yang diperlukan. Semua sebagai
langkah-langkah pencegahan dan pengurangan risiko yang dilakukan pra
bencana.
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BAB II

SUARA KEPRIHATINAN
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Minggu pagi, 26 Desember 2004. Fajar menyingsing di ufuk timur, dan seperti
pagi-pagi sebelumnya, masyarakat Aceh kembali memulai aktivitasnya.
Mungkin tidak sesibuk biasanya, karena hari itu bukan hari kerja. Namun bagi
pedagang dan nelayan, tak ada bedanya Minggu itu dengan hari-hari lainnya.
Yang pasti, ada hal yang sama yang berlaku pada semua orang di Serambi
Makkah itu:  bahwa tak satupun menyangka pagi itu adalah pagi duka mereka,
bagi bangsa ini, dan bagi dunia. Hari itu gempa yang dibarengi dengan
tsunami yang hebat menyapu seluruh warga yang berumah di bibir pantai.
Lidah gelombang bahkan menjulur dan menyapu hingga pusat kota.

Badan Meteorologi dan Geofisiska mencatat pusat gempa di 2.9 LU – 95.6 BT
atau berada di Lautan Hindia 149 km sebelah selatan kota Meulaboh pada
kedalaman 20 km, kekuatan 6.8  Skala Richter (body wave), Sedangkan lokasi
yang ditentukan oleh USGS 3.4 LU – 94.7 BT dengan kekuatan 8.1 SR
(magnitude moment). Bencana itu menyebabkan kerusakan yang sangat luas
diberbagai sektor dimana diperkirakan dampak kerugian di Propinsi NAD saja
ditaksir sekitar 2,7 persen dari PDB Nasional atau lebih dari 97 persen dari
PDRB Provinsi NAD. Adapun hasil penilaian dampak kerusakan dan kerugian
yang dilakukan oleh Bappenas dan World Bank, tanggal 18 Januari 2004.

Pada Aspek Sosial dan Kemasyarakatan yakni bidang Pendidikan diperkirakan
1.168 sekolah terkena dampak yang meliputi rusak ringan, rusak berat
ataupun hancur, atau setara dengan 16,1 persen dari jumlah sekolah yang
ada sebelum bencana. Sedangkan di bidang Kesehatan 6 rumah sakit yaitu:
RS Dr. Zainoel Abidin, RS Jiwa Banda Aceh, RSUD Meuraksa, RSUD Calang dan
RS Malahayati dan RS Permata Hati tidak bisa digunakan dan mengalami
kerusakan berat. Selain itu kerusakan juga antara lain terjadi pada poliklinik,
puskesmas, laboratorium kesehatan, kantor kesehatan balai  besar
pengawasan obat dan makanan, dan puskesmas keli l ing/ambulan.
Keseluruhan kerusakan diperkirakan bernilai Rp 765,9 miliar, sementara
kerugian bernilai Rp 87 miliar (Sumber : World Bank).

Kerusakan juga terjadi pada berbagai tempat ibadah dan fasilitas kantor
Departemen Agama yang mencakup Kanwil Departemen Agama Provinsi

Bab II – Suara Keprihatinan

Duka Aceh dan Nias
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Nangroe Aceh Darussalam, Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh, Kantor
Departemen Agama Kabupaten/kota dan Kantor urusan Agama (KUA).
Dalam aspek perekonomian, bencana menyebabkan kerusakan pada bidang
perindustrian dan perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah,
pertanian dan kehutanan, perikanan dan kelautan serta ketenagakerjaan.
Perkiraan di bidang ekonomi menunjukkan jumlah Bank Umum terkena
tsunami 17,61 persen (25 unit) dan BPR sebanyak 8,89 persen (4 unit). Dari
keseluruhan kredit yang diberikan sektor perbankan sebesar Rp 3,9 triliun,
sekitar Rp 2 triliun diperkirakan menjadi kredit bermasalah (IDB, Januari
2005). Selain itu banyak bidang lainnya yang juga mengalami kerusakan,
sepeti bidang Industri  Kecil  dan Menengah (IKM) tingkat kerusakan
diperkirakan mencapai rata-rata 65 persen, industri besar 60 persen.
Kerusakan aset industri manufaktur pada skala menengah diperkirakan
mencapai Rp. 84 miliar. Selain itu, terdapat 92.000 industri kecil/rumah
tangga di Aceh dan sekitar 12.500 industri kecil/rumah tangga di Nias yang
mengalami kerusakan.

Kerusakan sawah 23.330 ha, dan lahan tegalan 22.785 ha. Di areal tersebut
terdapat tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan oleh petani
setempat.

Para Pengungsi, Sang Penyaksi

Selain korban jiwa dan harta benda, bencana ini juga menimbulkan
gelombang pengungsian. Berdasarkan data tanggal 24 Maret 2005 jumlah
pengungsi sebanyak 514.150 jiwa, yang tersebar di 21 Kabupaten/Kota
(Himpunan laporan Satlak I, II dan III).

Tabel 4 :
Jumlah Pengungsi Maret 2005

JUMLAH PENGUNGSI
BARAK /

HUNTARA
1,561
6,328

-
11,456
3,035

450
1,542

527

TOTAL

49,921
97,485

3,712
85,860
49,803
27,112
2,494

13,709

No

1
2
3
4
5
6
7
8

RUMAH PENDUDUK/TENDA
DARURAT

48,360 ==
91,157 ==

3,712 ==
74,404 ==
46,768 ==
26,662 ==

952 ==
13,182 ==

KAB/KOTA

Banda Aceh
Aceh Besar
Sabang
Pidie
Bireuen
Aceh Utara
Lhokseumawe
Aceh Timur
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Data Pengungsi NAD dan Sumut yang berada di Propinsi Sumatera Utara per
tanggal 22 Februari 2005 adalah sebagai berikut :

Tabel 5 :
Jumlah Pengungsi Februari 2005

Pekan pertama setelah bencana menerjang, ratusan di antara ribuan
pengungsi  di  Aceh meninggal ak ibat menderita berbagai penyakit
pascagempa dan gelombang tsunami. Walau sempat mendapat perawatan

Sumber : Satkorlak Sumut

Total

11.077==

3.427==

227==

1.546==

1.308==

76==

57==

12==

3==

1.669==

218==

19.620==

Pulang

2.346==

0==

1.273==

44==

3.663==

Datang

2.056==

23==

0==

2.079==

Jumlah

11.367==

3.404==

1.500==

1.546==

1.308==

76==

101==

12==

3==

1.669==

218==

21.204==

Lokasi
Kota Medan
• Titik-titik Penampungan
• Bandara Polonia
• RS & Pendamping
Kota Binjai
Kabupaten Langkat
Kota Pemantang Siantar
Kab. Deli Serdang
Kab. Serdang Bedagai
Kab. Asahan
Kab. Nias
Kab. Karo

No
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Jumlah Total Sementara

6,156
3,224

40,422
72,689
17,040

3,480
16,148

105
18,009

648
5,288

234
611

514,150

-
-

2,205
1,885

480
-
-

105
-
-
-
-
-

29,574

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

6,156 ==
3,224 ==

38,217 ==
70,804 ==
16,560 ==

3,480 ==
16,148 ==

-    ==
18,009 ==

648 ==
5,288 ==

234 ==
611 ==

484,576 ==

Langsa
Aceh Tamiang
Aceh Jaya
Aceh Barat
Nagan Raya
Aceh Barat Daya
Aceh Selatan
Aceh Singkil
Simeulue
Bener Meriah
Aceh Tengah
Gayo Lues
Aceh Tenggara
T O T A L

Sumber : Satkorlak Sumut
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medis, namun karena persediaan obat terbatas, mereka akhirnya tidak
tertolong. Para pengungsi juga banyak yang terserang penyakit menular
seperti kolera, pneumonia, diare, disentri dan malaria.

Masih minimnya pendistr ibusian bantuan pangan dan obat-obatan,
membuat para korban gempa bumi dan gelombang tsunami, baik yang
tinggal di tenda-tenda maupun di rumah penduduk dan sanak keluarga,
menjerit. Kantor berita Antara pekan pertama pascatsunami menuliskan
“Bantuan untuk para korban yang mengungsi ini masih sangat minim,
akibatnya warga yang rumahnya ditumpangi pengungsi terpaksa harus
menanggung konsumsi mereka,” kata seorang warga perumahan Bukit
Permai, desa Gue Gajah, Banda Aceh. Sebagai contoh, di rumah Udin (48)
sejak 26 Desember sampai delapan hari setelah itu, menampung sebanyak
30 kepala keluarga dan baru mendapat bantuan 15 kg beras dan satu dus
mie instan.

Masyarakat yang tinggal
di pulau-pulau kecil yang
selamat dari gempa dan
amukan gelombang
tsunami memilih eksodus
meninggalkan kampung
halamannya. Mereka
kehabisan bahan
makanan. Luka-luka yang
diderita akibat gempa dan
terseret ombak juga tidak
ada yang mengobati .
Bantuan tidak dengan segera menjangkau mereka.

Tidak adanya informasi membuat mereka yang ketakutan dan trauma jika
gempa dan gelombang tsunami kembali menerjang mereka, menambah
panjang jumlah pengungsi yang tak tertangani dengan baik. Selain
masyarakat dari Pulau Aceh, eksodus pengosongan kampung juga terjadi
di pulau Lampuyang dan Rubiah. Tujuan masyarakat ini rata-rata ke Banda
Aceh. Pilihan itu karena Banda Aceh yang paling dekat dan menurut
konsentrasi bantuan serta tenaga medis juga terpusat di sana.

Gelombang pengungsian terjadi hingga ke Medan. Ratusan pengungsi Aceh
dan Nias berada di tempat-tempat penampungan sementara seperti di Jalan
Medan Area Selatan. Mereka mengaku hanya makan mi instan mentah serta
minum air mineral. Tak jelasnya informasi membuat mereka bergegas

dok. MPBI
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meninggalkan kampung halamannya dengan menempuh perjalanan
selama dua hari.

Sementara itu, sejumlah warga yang bertahan dan menjadi pengungsi di
kampung halamannya sendiri dihadapkan dengan ancaman serius wabah
penyakit menular, seperti kolera, pneumonia, diare, disentri, dan malaria.
Wabah yang diperkirakan menjadi ‘mesin pembunuh’ kedua pascagempa
tsunami di Aceh dan Sumatera Utara itu, bersumber dari buruknya sanitasi,
sulitnya air bersih, serta membusuknya mayat karena belum dikubur.

Penanganan mayat korban bencana juga menjadi persoalan tersendiri. Para
relawan yang membantu evakuasi mayat di Banda Aceh kekurangan kantung
mayat.  Mereka mengaku masih banyak mayat yang belum dijamah sementara
persediaan kantung mayat mulai menipis. Kantung-kantung mayat yang
dipakaipun sebenarnya kurang representatif, karena hanya membungkus
mayat saja dan tidak menutup mayat keseluruhan.

Bahkan, lebih dari setahun setelah bencana berlalu, ratusan pengungsi asal
Kabupaten Nias terancam kelaparan di Aceh Tenggara. Selain berdomisili di
daerah terisolasi, mereka juga tidak pernah mendapatkan bantuan. Para
pengungsi yang berjumlah sebanyak 98 KK atau 245 jiwa itu berdiam di
Kecamatan Leuser, sek itar 120 k m dari  kota Kutacane, yang akses
transportasinya terputus sama sekali.

Menurut pantauan Harian Analisa edisi 27 Januari 2006, terlihat keadaan para
pengungsi yang sangat memprihatinkan dengan kondisi tempat tinggal tidak
layak. Mereka umumnya tinggal di rumah berdinding kulit kayu dan beratap
rumput ilalang yang sudah dikeringkan.Untuk menuju ke pemukiman
pengungsi itu harus melalui wilayah Kabupaten Tanah Karo, yakni Kecamatan
Mardinding.

Untuk sampai ke daerah paling ujung di Aceh Tenggara tersebut harus
menggunakan kendaraan khusus. Dalam seminggu hanya ada satu atau dua
kendaraan menuju pemukiman mereka, itupun untuk membawa kebutuhan
pengungsi sehingga jika ingin ke Mardinding mereka harus berjalan kaki
selama delapan jam.

Di sana tidak terdapat pelayanan kesehatan, penerangan listrik maupun
sekolah, walaupun banyak anak usia sekolah ditemukan di perkampungan
pengungsi itu. Untuk berobat saja warga terpaksa menggotong jika ada warga
yang sakit ke Puskesmas Kecamatan Mardinding, dengan waktu tempuh
sekitar sembilan jam berjalan kaki.
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Penanganan Bencana Aceh dan Nias

Dalam menangani dampak bencana gempabumi dan tsunami yang terjadi
di Propinsi NAD dan Sumut, maka pemerintah mengambil beberapa langkah-
langkah kebijakan diantaranya adalah :

1. Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden tanggal 27 Desember 2004
yang menyatakan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di
wilayah Aceh dan Nias Sumatera Utara sebagai bencana nasional, dan
selanjutnya juga mengeluarkan arahan berupa 12 direktif kepada seluruh
jajaran Kabinet Indonesia Bersatu dan Gubernur Provinsi NAD dan Bupati
Nias untuk melakukan tindakan yang segera dan komprehensif di dalam
penanganan tanggap darurat bencana alam tersebut. Sebagai tindak
lanjut dari arahan direktif tersebut, telah diterbitkan pula Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kegiatan Tanggap Darurat dan
Perencanaan serta Persiapan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam dan Nias, Sumatera Utara.

2. Selain itu juga ada Memobilisasi sumber daya nasional dan daerah untuk
upaya-upaya penanganan darurat. Pada tahap awal Wakil Gubernur
Nanggroe Aceh Darussalam secara langsung mengkoordinasikan dan
mengendalikan penanggulangan bencana sampai dibentuk Satuan
Koordinasi Pelaksana Khusus Aceh dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 30 Desember oleh Ketua Bakornas
PBP yang diketuai langsung oleh Wakil Presiden dan Menko Kesra selaku
Ketua Pelaksana Harian dan Wakil Gubernur NAD sebagai Pelaksana di
tingkat Propinsi, yang ber-Posko di Pendopo Gubernur NAD. Tim ini juga
beranggotakan para pejabat kementerian/lembaga terkait. Mengingat
dampak bencana yang sangat luas, selanjutnya Pemerintah Pusat guna
memperkuat Satkorlak PBP di Propinsi NAD, mengeluarkan Surat
Keputusan Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 18 Januari  2005 yang
menempatkan Menko Kesra sebagai ketua Satkorlak Khusus, Wakasad
sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Gubernur NAD sebagai Wakil Ketua II yang
khusus mengkoordinasikan pemulihan fungsi pemerintahan. Secara
operasional, kegiatan tanggap darurat diarahkan pada kegiatan:

i. Evakuasi dan pemakaman jenazah korban.
ii. Penanganan pengungsi.
iii. Pemberian bantuan darurat.
iv. Pelayanan kesehatan, sanitasi dan air bersih.
v. Pembersihan kota.
vi. Penyiapan hunian sementara.
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Dukungan internasional sangat membantu percepatan upaya-upaya
tanggap darurat, yang antara lain melalui tim penyelamatan (rescue team),
tim medis, dan dukungan sarana transportasi berupa kapal laut dan
helikopter.

3. Ada juga berupaya untuk mengembalikan fungsi pemerintah daerah. Hal
ini diakibatkan oleh banyaknya aparatur Pemerintah Daerah yang terkena
dan menjadi korban bencana, maka untuk menjaga kelangsungan
pelayanan Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri telah
menurunkan Tim pendamping ke 20 kabupaten/kota dan propinsi
sejumlah 356 orang, yang terdiri dari pejabat eselon I hingga IV, serta
dosen dan praja STPDN. Tim pendamping ini secara langsung berada di
bawah koordinasi Wakil Gubernur NAD sebagai penanggung jawab
pemulihan fungsi pemerintahan daerah.

Meski demikian dari masa darurat selama tiga bulan, dampak penanganan
bencana tersebut sangat sedikit bagi masyarakat.  Masa tanggap darurat yang
berupaya untuk menyelamatkan masyarakat yang masih hidup, mampu
bertahan dan segera terpenuhinya kebutuhan dasar yang paling minimal,
sulit untuk diatasi.

Simeulue, Sebuah Cermin

Simeulue merupakan sebuah pulau kecil yang berada di Propinsi Nangroe
Aceh Darussalam, 5 tahun lalu menjadi sebuah kabupaten dengan terdiri dari
8 kecamatan 76 Desa.

Akses ke pulau ini sebelum terjadinya gempa bumi dan tsunami biasa di
tempuh melalui jalur laut dari Tapak Tuan kurang leih delapan sampai dengan
10 jam dengan menggunakan kapal, atau melalui Meulaboh sekitar 18 jam
dengan menggunakan feri yang ada tiap 2 kali seminggu atau menggunakan
jalur udara dari Medan.

Pasca tsunami untuk akses ke pulau ini tidak bisa lagi di tempuh melalui
Meulaboh, namun alternatifnya bisa melalui Singkil dengan waktu 10 jam
dengan feri. Akses perdagangan melalui Sibolga dengan waktu 30 jam.

Tsunami bukan hal aneh bagi Simeulue. “Semong” adalah istilah lokal yang
digunakan masyarakat Simeulue untuk menyebut gelombang tsunami.
Tsunami yang terjadi pada tanggal 26 desember 2004 ini bukan yang pertama
kali bagi masyarakat Simeulue. Pada tahun 1907 gelombang Tsunami nyaris
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menghabiskan seluruh masyarakat Simeulue. Diperkirakan 18.000 orang dari
25.000 orang penduduk meninggal pada waktu itu. Waktu itu air laut masuk
kedarat kurang lebih 1600 meter.

Dengan belajar dari pengalaman melalui gejala alam yang ada membuat
masyarakat Simeulue memiliki tanda peringatan alam akan datangnya sebuah
bencana yang dasyat bakal terjadi. Tanda alam yang menjadi pesan mereka
yang terus diajarkan dan disampaikan secara turun temurun terus menerus,
bahkan menurut Bang Syaf sewaktu ia kecilpun sudah tahu pesan peringatan
dini akan ada nya bencana semong. Pesan orang yang selamat pada waktu
itu apa bila datang gempa yang sangat dasyat dan tiba-tiba air laut surut
secara drastis, maka segeralah meninggalkan semuanya dan pergi lah ke
gunung, hutan, atau ketempat tinggi. Menurut perhitungan mereka bahwa
bila air laut mulai surut sudah dilakukan penyelamatan diri maka mereka pasti
akan selamat karena menurut keyakinan mereka paling sekitar 20 – 30 menit
(waktu dulu hitungannya batang rokok).

Peringantan dini akan adanya bencana ini diyakini oleh semua orang
Simeulue, baik yang masih berada di sana maupun yang sudah tinggal diluar
pulau Simeulue. Ini terbukti ketika orang Simeulue yang berada di Meulaboh
dan tempat lainnya yang berada dekat laut pada waktu itu bisa
menyelamatkan diri.

dok. MPBI
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Pada tanggal 26 Desember 2004, pagi hari terjadi gempa di Simeulue (Aceh
dan Sumatera Utara juga), setelah itu semua orang yang berada di sekitar
laut langsung pergi ke pantai untuk melihat air laut. Melihat air laut
menyurut masyarakat berhamburan pergi ke gunung yang berjarak 100 –
200 meter dari pinggir pantai untuk menyelamatkan diri. Sekitar 10 menit-
an mereka sudah dapat berada ditempat yang aman. Bencana tsunami dapat
mereka lihat dari atas gunung tersebut.

Memang ada korban jiwa sebanyak enam orang menjadi korban (dari 78
ribu penduduk Simeulue keseluruhan), maka jika dibandingkan daerah lain
maka korban di pulau yang berjarak 40 km-an dari episentrum relatif sangat
sedik it j ika dibandingkan daerah lain yang jaraknya lebih jauh dari
episentrum . Bahkan menurut rumur yang beredar dimasyarakat salah
seorang yang menjadi korban sebenarnya sudah berada di tempat yang
aman namun karena gelombang tsunami belum juga datang maka ia
menyangka masih mungkin untuk menyelamatkan sepeda kesayangannya.

Namun meski selamat, bukan berarti mereka “aman” untuk beberapa waktu
kemudian. Di hutan, mereka bertahan dengan bahan makanan yang sangat
terbatas dengan ancaman penyakit malaria (Simeulue merupakan salah satu
daerah epidemic malaria). Dan itu berlangsung selama kurang lebih enam
hari.

Hancurnya infarstruktur dan komunikasi makin memperparah keadaan.
Selama lima hari tidak ada informasi sedikitpun tentang kondisi pulau itu.
Para keluarga yang tinggal diluar pulau Simeulue mulai resah karena tidak
bisa mengakses informasi kampung halamannya. Kebanyakan mereka
beranggapan Simeulue sudah habis, ini jika dilihat dari dekatnya dengan
episentrum. Pihak pemerintah dalam hal ini tim penanggulangan bencana
tidak bisa menjadi andalan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi
Simeulue. Baru pada hari ke tujuh setelah gempa barulah orang di luar
mengetahui kondisi Simeulue, informasi yang keluar bahwa masyarakat
disana selamat.

Namun seandainya korban di Simeulue sama dengan di Meulaboh maka
bisa dibayangkan bagaimana kondisinya. Sampai akhir minggu pertama,
bantuan tak kunjung datang. Baru setelah mendapat tekanan dari pihak
luar baru pada minggu kedua dan ketiga setelah gempa, pemerintah dan
pihak lainnya datang memberikan bantuan.

Informasi tentang kondisi pengungsi sangat minim, untuk mengetahui
jumlah kepala keluarga yang mengungsi saja tidak ada. Apalagi berbicara
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informasi yang lebih detail seperti berapa jumlah perempuan, anak-anak,
lansia bahkan wanita hamil. Jadi yang menjadi masalah utama di Simeulue
adalah penanganan pascabencana.

Kejadian bencana di Aceh dan Nias makin membuka mata kita bahwa
mekanisme tanggap darurat di negara kita tidak berjalan. Melaboh, daerah
yang terparah akibat gempa dan tusnami saja, baru pada hari keempat dilihat
dengan pesawat. Sedang Simeulue, karena jumlah korbannya sedikit,
dianggap tidak ada masalah.

Di sisi lain, bantuan yang datang ternyata tidak bisa menjawab kondisi yang
ada. Misalnya kebanyakan bantuan berupa mie instan, beras, dan lainnya
namun ternyata alat masak mereka tidak ada. Perempuan yang diperkirakan
tidak memakai celana dalam berjumlah lima ribuan orang, belum lagi bila
mereka menstruasi. Pembalut wanita sama sekali tidak ada, kondisi ini
menyebabkan banyaknya ditemukan ceceran darah.

Bantuan pakaian walaupun datang ternyata tetap saja menimbulkan masalah,
karena pada umumnya bantuan pakaian sangat tidak memperhatikan
jenisnya kadang tidak bisa dipakai oleh masyarakat.  Satu hal yang bisa dipetik,
bahwa adat dan agama orang yang akan dibantu harus menjadi bagian
penting yang harus diperhatikan. karena sungguh sayang bantuan yang
sudah dibawa jauh-jauh juga ternyata tidak bermanfaat.

Bantuan kesehatan hampir tidak ada, yang ada hanya dokter umum dengan
peralatan yang terbatas kalaupun ada tidak ada yang bisa mengoperasikan
contohnya saja peralatan perawatan gigi, sama sekali tidak bisa digunakan
karena tidak adanya tenaga medis. Sanitasi yang buruk menyebabkan mereka
jadi sakit.

Tidak tertangani dengan baik korban bencan di Aceh disebabkan antara lain:
Kebutuhan pengungsi ternyata tidak dapat diidentifikasi oleh tim satkorlak
bencana; para stakeholder yang menangani tidak mengerti manajemen
bencana; masyarakat yang menjadi korban tidak dilibatkan dalam setiap
pengambilan kebijakan; etos kerja yang rendah; dan adanya kemungkinan
penyelewengan.

Bencana Aceh dan Nias menjadi pelajaran berharga bagi Bangsa Indonesia
dalam menanggulangi bencana. Mengurus Simeulue yang hanya 22 ribuan
jiwa dengan korban yang relatif sedikit apalagi jika bencana tersebut terjadi
di daerah yang padat penduduknya. (Hening Parlan, Artikel, 2005) ***
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BAB III

PARADIGMA

(SEHARUSNYA) BERUBAH
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Bencana bisa dikatakan sebagai musibah dalam skala besar yang menimpa
banyak orang dalam satu wilayah. Dalam satu dasawarsa ini, bencana demi
bencana datang silih berganti menghampiri kita. Belum selesai penanganan
bencana pasca tsunami di Aceh dan Nias, menyusul banjir di Kalimantan
Barat dan Kalimantan Timur, juga tanah longsor, gempa bumi, dan banjir
bandang di berbagai wilayah Tanah Air.

Bencana seolah menjadi kata yang paling banyak disebut dalam lima tahun
terakhir. Banyak orang mendefenisikan bencana sebagai “musibah”, yaitu
segala  hal  dahsyat, yang ter jadi  “di  luar ” k ehendak manusia  dan
menyebabkan kematian dan kesengsaraan banyak manusia. Pada saat
terjadinya “musibah” itu, manusia baru merasakan keprihatinan yang
mendalam. Dalam kaca mata teologi, makna “musibah” akan berbeda lagi.
Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, dan Budha mempunyai makna yang
mendalam dalam menjelask an bab musibah ini , termasuk k iat
menghadapinya. Ada sebagian orang yang menyebutnya sebagai takdir
semata dari Yang Mahakuasa.

Bencana sebagai  takdir semata  bisa diartikan sebagai sebuah kejadian
yang terjadi tanpa adanya keterlibatan manusia sama sekali, sehingga bila
peristiwa tersebut terjadi manusia tak punya peran kecuali hanya menerima.
Sikap “menerima” menimbulkan kepasrahan kepada Sang Pencipta. Bahkan,
bisa menjadi sarana bagi peningkatan keimanan seseorang kepada yang
Mahakuasa. Sebaliknya bila yang terjadi adalah keputusasaan dan tidak
adanya usaha untuk keluar dari masalah itu, maka ini yang akan berakibat
negatif.

Pendefinisian semacam ini lazim terjadi pada zaman dahulu ketika sumber
daya alam masih melimpah, sehingga tidak ada yang berpikir bahwa
kebijakan yang salah juga bisa menyebabkan bencana. Namun saat ini
kondisi itu mengalami pergeseran, dimana bencana juga diakibatkan oleh
ulah manusia, baik dalam segi kebijakan maupun tindakan langsung kepada
alam yang menyebabkan terjadinya bencana.

Bab III
Paradigma (seharusnya) Berubah

Bencana adalah Takdir
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Bencana adalah Bencana Alam

Pandangan ini menyatakan bahwa bencana
yang terjadi karena proses alamiah. Adanya
pergerakan alam menyebabkan kejadian luar
biasa dimana alam tak sanggup menahannya.
Kejadian ini membuat masyarakat akan segera
melakukan respon darurat. Karena kejadiannya
adalah kejadian alam, maka tidak ada pemikiran
lain kecuali menanggapi pada saat terjadinya.
Adapun cara penangulangan bencana pada
pandangan ini bersifat top down dan kaku.

Pada perkembangannya, bencana mulai diteropong dari berbagai disiplin
ilmu. Dipandang dari ilmu sosial dan terapan sudah dianalisis dengan
menggunakan analisis-analisis ilmu sosial dan terapan. Sehingga dalam
penanggulangannya sudah berparadigma penjinakan bencana dan
mengintegrasikan dalam pembangunan serta mulai ada desentralisasi dan
partisipasi dari masyarakat.

Metode penanggulangannya pun mengalami pergeseran. Strategi yang
pertama adalah dengan mencegah kejadiannya yaitu dengan samasekali
menghilangkan atau secara signifikan mengurangi kemungkinan dan
peluang terjadinya fenomena yang berpotensi merugikan tersebut. Kalau
ini tidak dapat dicapai, maka strategi kedua adalah dengan melakukan
berbagai cara untuk mengurangi besarnya dan keganasan kejadian tersebut
dengan merubah karakteristik ancamannya, meramalkan atau mendeteksi
potensi kejadian, atau mengubahsesuai unsur-unsur struktural dan non-
struktural dari masyarakat.

Lalu, bila keniscayaan kejadian memang tidak dapat dihindarkan atau
dikurangi, maka strategi ketiga adalah dengan mempersiapkan pemerintah
dan masyarakat untuk menghindari atau merespon kejadian tersebut secara
efektif sehingga kerugian dapat dikurangi. Strategi yang terakhir adalah
dengan secepatnya memulihkan masyarakat korban bencana dan
membangun kembali sembari menguatkan mereka untuk menghadapi
kemungkinan bencana masa depan.  Jadi strategi penanganan bencana jelas-
jelas bukan dan tidak terbatas pada respon kedaruratan saja.

Pemikiran-pemikiran inilah yang mengantarkan pada satu era baru dalam
melihat dan menangani bencana, yaitu dengan pendekatan pengurangan
risiko.

dok. MPBI
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Dekade Pengurangan Risiko

Pada dekade sekarang ini, bencana tak lagi dianggap dianggap sebagai
“teguran” dari alam atau kecelakaan semata, yang datang tanpa bisa
diprediksikan waktunya. Juga tak hanya berupa kejadian yang disebabkan
oleh alam yang makin meningkat akibat buruknya pengelolaan sumber daya
alam.  Sehingga, bencana tak hanya dilihat pada faktor penyebabnya saja,
tapi juga pada akibatnya terhadap masyarakat.

Definisi  mutakhir  Perserikatan Bangsa-Bangsa 2004 juga tidak lagi
membedakan sebabnya dan menekankan pada dampaknya: Suatu gangguan
serius terhadap keberfungsian suatu [masyarakat] sehingga menyebabkan
[kerugian] yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau
lingkungan dan yang melampaui kemampuan [masyarakat] tersebut untuk
mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri (ISDR, 2004).

Di tingkat global, pandangan terhadap bencana mengalami “revolusi” yang
tidak bisa dianggap remeh. Dulu, bencana semata-mata relevan dengan
kedaruratan, dengan penekanan pada bagaimana menanggulangi bencana
setelah terjadi. Sedang menurut pandangan perlindungan sipil, bencana
terkait erat dengan proses-proses pembangunan, pemerintahan dan
kemasyarakatan di seluruh siklus bencana. Karenanya, definisi penanganan
bencana menjadi : serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat, maupun
sesudah terjadi bencana yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja bagi
orang-perorangan atau masyarakat berisiko terkena bencana untuk
menghindari, mengendalikan risiko, mengurangi, menanggulangi, maupun
memulihkan diri dari dampak bencana.

Dalam pandangan ini, negara dan pemerintah juga berkewajiban menjamin
pemenuhan perlindungan dan rasa aman sebagaimana pemenuhan
kebutuhan sandang, pangan, dan papan seperti diamanatkan oleh konstitusi.
Konsekuensinya, kegagalan dan atau kelalaiannya pun dapat dituntut.

Selain itu, penanganan bencana juga mengalami perubahan paradigma, yaitu
dari respon darurat ke manajemen resiko. Dulu, upaya penanggulangan
bencana yang terfokus pada kedaruratan saja. Kini, upaya penanggulangan
berubah menjadi penanganan bencana dalam spektrum yang lebih luas dan
meliputi semua aspek kehidupan.

Perubahan yang tak kalah penting adalah dari perlindungan sebagai
anugerah pemerintah menjadi perlindungan sebagai hak asasi rakyat. Juga
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dari penanganan bencana sebagai tanggungjawab pemerintah menjadi
penanganan bencana sebagai urusan bersama masyarakat.

Di tingkat lokal, bencana tsunami di Nangroe Aceh Darussalam tanggal 26
Desember 2004 membuka mata banyak pihak bahwa masih banyak persoalan
mendasar yang pada intinya adalah:  bencana belum menjadi prioritas utama
sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan. Fakta ini dapat dicermati
secara jelas saat tanggap darurat, dimana selalu mengalami hambatan
ketersediaan dana, minimnya pelayanan kesehatan dan makanan, lambannya
pemberian bantuan dan penanganan korban.

Pelajaran yang dipetik dari penanggulangan bencana tersebut adalah
pentingnya suatu undang-undang sebagai dasar hukum formal yang
mengatur fungsi dan peran berbagai pihak dalam penanggulangan bencana.
Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mengurangi kegamangan
pemerintah dan mendorong koordinasi  yang lebih jelas, sehingga
menghasilkan penanggulangan kedaruratan yang lebih efektif. Undang-
undang tentang Penanggulangan Bencana nantinya akan menjadi jalan
keluar yang dapat ditempuh untuk mengatasi berbagai persoalan seperti
kelemahan koordinasi, miskomunikasi, serta tidak efektifnya penanggulangan
yang bersifat sektoral dan terfragmentasi.

Dengan demikian kebijakan penyusunan RUU tentang Penanggulangan
Bencana dalam rangka membangun sistem nantinya akan menciptakan suatu
kondisi bahwa: Republik Indonesia sudah saatnya mempunyai Undang-
Undang tentang Penanggulangan Bencana sebagai payung hukum yang kuat;
Adanya lembaga/badan yang mempunyai wewenang penuh dalam
penanggulangan bencana; Perlunya alokasi anggaran rutin yang digunakan
untuk program penanggulangan bencana; serta pentingnya menumbuhkan
sadar bencana bagi anggota masyarakat.

Di samping itu, pemerintah bersama pelaku penanggulangan bencana yang
lain. Data dan informasi tentang peta daerah rawan bencana di Indonesia
juga merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini, mengingat faktor
geologis dan demografis yang menyebabkan negara kita duduk dalam “kursi
panas” rawan bencana. Hal penting lainnya adalah memasukkan unsur analisis
risiko bencana dalam setiap program pembangunan dimasukkan unsur
analisis risiko bencana.

Pendekatan penanganan bencana ini medudukkan risiko bencana pada
peranan sentral. Pendekatan ini biasanya dirumuskan sebagai berikut:
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Dimana kerawanan suatu masyarakat,
diekspresikan dengan tinggi rendahnya
R (risiko terjadinya bencana), adalah
fungsi dari suatu A (ancaman) dengan
keadaan K (kerentanan) yang sendiri-
sendir i  atau bersama-sama dapat

dirubah oleh m (kemampuan). Mengacu pada peristilahan standar yang
ditetapkan oleh Sekretariat Strategi Internasional untuk Pengurangan
Bencana (ISDR, 2004), adalah sebagai berikut:

Risiko: suatu peluang dari timbulnya akibat buruk, atau kemungkinan
kerugian dalam hal kematian, luka-luka, kehilangan dan kerusakan harta
benda, gangguan kegiatan mata pencaharian dan ekonomi atau kerusakan
lingkungan yang ditimbulkan oleh interaksi antara ancaman bencana dan
kerentanan.

Ancaman: kejadian-kejadian, gejala, atau kegiatan manusia yang berpotensi
untuk menimbulkan kamatian, luka-luka, kerusakan harta benca, gangguan
sosial ekonomi, atau kerusakan lingkungan.

Kerentanan: kondisi-kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-
proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang meningkatkan
kerawanan suatu masyarakat terhadap dampak ancaman bencana.

Kemampuan: suatu gabungan antara semua kekuatan dan sumberdaya yang
tersedia dalam suatu masyarakat atau organisasi yang dapat mengurangi
tingkat risiko bencana. (Naskah akademis UU PB).

Tujuan dari penanganan bencana adalah mengurangi suatu gangguan serius
terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian
yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi atau ekonomi dan
lingkungan serta yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk
mengatasinya dengan menggunakan sumber-sumber daya mereka sendiri.
Penanganan bencana ini tercermin dalam berbagai kegiatan :

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana

 • Pengenalan risiko bencana.

 • Pemantauan risiko bencana.
2. Pengurangan risiko bencana:

 • Pencegahan.

 • Tindakan struktural (membuat bangun fisik dalam rangka mencegah
dan mengurangi dampak).

Rm =
A x K

m
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 • Tindakan non-struktural (peraturan dan pengaturan, penataan wilayah,
serta analisis risiko bencana sebagai salah satu prasyarat kegiatan
pembangunan)

 • Pembuatan dan penguatkuasaan peraturan pengurangan risiko
bencana.

 • Penyuluan dan pendidikan masyarakat (penyuluhan dan kurikulum
pendidikan)

3. Kesiapan penanggulangan kedaruratan:

• Kesiapan umum.

• Perencanaan kontinjensi.

• Pelatihan dan gladi.
4. Peringatan dini:

• Pengaturan kelembagaan.

• Alur peringatan dini.
5. Penanggulangan Kedaruratan Bencana:

• Pengaturan kewenangan.

• Aktivasi Pusat Pengendalian Operasi Tanggap Kedaruratan.

• Jalur pengendalian operasi tanggap darurat.

• Kekuasaan dan kewenangan pemerintah pada darurat bencana.
6. Pemulihan dari dampak bencana.
7. Pembangunan kembali akibat dampak bencana.

Gambar 1
Secara singkat siklus penanganan bencana dapat digambarkan

sebagai berikut :

dok. MPBI
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Mencermati diagram tersebut maka undang-undang diperlukan untuk
memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam penanggulangan
bencana. Sebab apabila menyimak peraturan perundangan yang tersebar
di berbagai sektor dan terbatasnya kewenangan Bakornas menunjukkan
bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur penangangan
bencana secara keseluruhan, alias belum memadai dan belum optimal. Oleh
k arenanya negara belum dapat  secara optimal  menunaik an tugas
konstitusinya untuk memberikan jaminan ser ta per l indungan bagi
masyarakat.

Undang-undang itu nantinya diharapkan dapat mengatasi kelemahan-
kelemahan yang terjadi selama ini. Beberapa ketentuan yang perlu diatur
dalam undang-undang itu antara lain kebijakan, program, dan kegiatan yang
secara terpadu dan komprehensif mengenali dan memantau ancaman
bencana secara dini, serta mencegah, mengurangi, dan mengantisipasi
kejadian bencana. Juga menanggulangi kejadian bencana sampai dengan
rehabilitasi dan pembangunan kembali.

Undang-undang tentang penanggulangan bencana hendak nya
menyediakan tatacara pengawasan dan pengendalian, pengaturan-
pengaturan kelembaga yang ber tugas menangani  bencanaan dan
mekanisme-mekanisme penanggulangan bencana. Lebih jauh dari itu
Undang-undang ini juga mengatur agar seluruh sektor dan komponen
Penanggulangan bencana berfungsi dengan baik sesuai dengan mandat
dan wilayah kerjanya masing-masing.

Melangkah dari Sektoral

Di negara kita, aturan-aturan yang ada selama ini masih bersifat sektoral,
sedangkan secara khusus peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai penanggulangan bencana, baru diatur dalam bentuk keputusan
presiden, yaitu Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan
Koordinasi  Nasional  Penanggulangan Bencana yang selanjutnya
disempurnakan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana
dan Penanggulangan Pengungsi.

Sedangkan peraturan perundang-undangan lainnya yang materinya
berkaitan/atau berhubungan dengan upaya penanggulangan bencana
(dalam berbagai sektor) jumlah cukup banyak.
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Pelaksanaan koordinasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 3 tahun 2001
belum sepenuhnya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini antara lain
disebabkan: Keppres No. 3 tahun 2001 bersifat mengatur secara teknis dan
mudah berubah;-tidak adanya petunjuk teknik dalam penanggulangan
bencana yang komprehensif; dan tidak jelasnya koordinasi antar instansi terkait.

Berdasarkan analisis peraturan perundang-undangan yang ada yang
berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana dapat dijelaskan bahwa:
peraturan perundang-undangan yang ada hanya mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan bencana dan penanggulangannya secara mikro, yaitu yang
bersifat teknis fungsional dan operasional. Dan hal yang bersifat makro dan
prinsipil mengenai bencana dan upaya penanggulangannya belum diatur.
Misalnya saja menyangkut: hak dan kewajiban pemerintah dalam
penanggulangan bencana; hak dan kewajiban warga negara dalam
penanggulangan bencana termasuk di dalamnya penghapusan dan/atau
pengurangan hak bagi warga masyarakat misalnya kepemilikan tanah;
kewenangan pemerintah dalam menetapkan dalam keadaan darurat bila
terjadi bencana; mobilisasi umum; dan lingkup cakupan pengertian bencana
dan mekanisme penanggulangannya.

dok.www.google.co.id
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Agar penanggulangan bencana yang melibatkan baik pemerintah maupun
masyarakat tersebut memiliki kekuatan yang mampu mengikat tanggung
jawab semua pihak maka diperlukan adanya suatu produk hukum berupa
undang-undang.

Dari gambaran pengalaman langsung penanganan bencana dan belajar dari
pengalaman negara lain, maka perlu sebuah badan khusus penanggulangan
bencana yang diatur berdasar undang-undang. Artinya penanganan
bencana di Indonesia perlu badan lebih kuat karena harus memiliki akses
ke DPR untuk mendapat  dukungan pol i t ik  dan anggaran dalam
memperlancar tugasnya.1

Badan tersebut juga harus dapat memperjelas  ja lur  komando dan
operasionalisasi penanggulangan bencana. Sistem ini harus mampu
mengatasi berbagai persoalan yang muncul, misalnya koordinasi dan
komando penyaluran bantuan. Singkatnya, perlu ditunjukkan seorang
“komandan” dalam personalisasi penanggulangan bencana. Dengan
demikian dalam menjalankan fungsi dan tugasnya badan tersebut memiliki
otoritas penuh pengelolaan penanganan bencana secara total, yang
meliputi semua hal.

Pertama, pengenalan dan pemantauan bencana (pengenalan risiko bencana
dan pemantauan risiko bencana). Kedua, pengurangan risiko bencana
(pencegahan, tindakan struktural, tindakan nonstruktural, serta pembuatan
dan penguatan peraturan pengurangan risiko bencana, penyuluhan dan
pendidikan masyarakat). Ketiga, kesiapan penanggulangan kedaruratan
(kesiapan umum, perencanaan kontinjensi, pelatihan, dan gladi). Keempat,
peringatan dini (pengaturan kelembagaan alur peringatan dini). Kelima,
penanggulangan kedaruratan bencana (pengaturan kewenangan, aktivasi
pusat pengendalian operasi tanggap kedaruratan, jalur pengendalian operasi,
kekuasaan dan kewenangan pemerintah pada darurat bencana). Keenam,
pemulihan dari dampak bencana dan ketujuh, pembangunan kembali akibat
dampak bencana.2

Dengan demikian, permasalahan yang terjadi selama ini seperti kurangnya
koordinasi dan keterlambatan tanggap darurat tidak berulang terus. Keluhan
publik dan mitra internasional yang kesulitan dalam mengenal pejabat atau
instansi yang paling bertanggung jawab untuk menjadi titik tumpu dalam
suatu kejadian kedaruratan juga tidak perlu terjadi lagi. ***

1 Kompas, Kamis, 10 Maret 2005.
2 Naskah Akademik RUU Penanggulangan Bencana.
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BAB IV

BUKAN SEDANG

BERWACANA
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Menyebut nama Pasar Baru, konotasi orang langsung pada pusat perbelanjaan
yang umurnya sudah lebih dari satu abad di Jakarta Pusat itu. Namun dalam
konteks upaya penanggulangan bencana, Pasar Baru memiliki arti lain. Dari
sinilah, isu mengenai “manajemen penanggulangan bencana yang lebih baik”
dalam bentuk undang-undang pertama kali dirumuskan dan digulirkan.
Tepatnya di lorong parkir Gedung King Plasa, depan sebuah mushala, dalam
sebuah ruangan yang lebih pas disebut gudang. Di situlah Masyarakat
Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) bermarkas.

 Ruangan ini didapat dari kebaikan hati seorang pengusaha alumni Jerman
bernama Pak King Yuwono. Dia meminjamkannya pada seorang konsultan
dari COMO Consultan, Faisal Djalal, yang juga salah seorang pendiri MPBI.
Ruangan ini sebenarnya adalah kantor Como Consultan, namun karena MPBI
tidak mempunyai sekretariat maka diperbolehkan menempati ruangan ini
hanya dengan membayar uang listrik, telepon, dan air sendiri.

Dalam ruangan ini hanya ada seorang bernama Siti Istikana, sekretaris COMO
Consultan, namun karena MPBI belum memiliki staf tetap, maka urusan
kesekretariatan juga diurus oleh Siti. Di “gudang” ini, MPBI merancang
program dan mengoordinasikan pelaksanaannya. Kepengurusan MPBI pada
periode awal terdiri Sugeng Tri Utomo, Untoro Sardjito, Banu Subagyo,
Kristanto Sinandang, Meinarwati, Bambang Gunawan, Dodiet Supriyadi, Faisal
Djalal dan Andi Hanindito.

Tujuan pendirian organisasi ini adalah MPBI mendukung terwujudnya
kesejahteraan masyarakat Indonesia dan menjadi mitra kritis bagi berbagai
pihak demi tercapainya penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara
professional dan yang selaras antara ilmu dan praktek. Tujuan tersebut dicapai
dengan beberapa kegiatan yaitu :

1. Mengembangkan penanggulangan bencana melalui pendidikan,
penelitian dan penerapan;

2. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar anggota;
3. Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan lembaga, instansi dan/

atau organisasi profesi lain, baik di dalam maupun di luar negeri;

Bab IV – Bukan Sedang Berwacana

Catatan dari Pasar Baru
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4. Merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kode etik penanggulangan
bencana oleh para anggotanya;

5. Melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang kaidah-
kaidah penanggulangan bencana;

6. Membantu memecahk an masalah yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana. (Anggaran Dasar MPBI)

Seringnya anggota dan pengurus MPBI bertemu dalam berbagai kegiatan
penanggulangan bencana membuat merek a sal ing sharing  dan
memperbincangkan berbagai masalah penanggulangan bencana. MPBI
menjadi perekat antar pelaku penanggulangan bencana. Pertemuan-
pertemuan yang didukung dengan kolegalitas dan komitmen ini bergulir
setiap waktu dan kesempatan. Gagasan yang bergulir makin lama makin
banyak, hal ini membuat mereka menginginkan lahirnya sebuah organisasi
yang bukan seperti NGO namun mampu menjadi “mata air” bagi siapapun
yang membutuhkan ilmu dan pengetahuan tentang penanggulangan
bencana. Setelah disusun, kemudian organisasi ini dibawa ke notaris untuk
mendapatkan Akte Notaris. Untuk membayar notaris saat itu dilakukan secara
patungan atau bantingan, menurut istilah Budi Raharjo salah seorang pendiri
MPBI. Akta notaris itu bertanggal 03-03-2003.

Pada saat awal sebelum pembentukan MPBI yang terlibat melalui diskusi milis
cukup banyak dan lintas sektoral, namun setelah mengerucut makin lama
makin sedikit, sehingga hanya mereka yang punya komitmen tinggilah yang
kemudian secara intens bertemu. Pertemuan-pertemuan informal yang
dilakukan untuk sharing yang kemudian menyepakati lahirnya MPBI yang
lahir sebagai civil society dalam penanggulangan bencana mempunyai visi
yang sangat jauh dimana MPBI mempunyai visi  untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera. Melalui visi tersebut kemudian melahirkan
gagasan-gagasan besar yang antara lain berupa draf RUU Penanggulangan
Bencana di kemudian hari.

Pada tanggal 2 -3 Juli 2004 diadakan Rapat Tahunan MPBI dengan maksud
suatu wahana untuk meninjau kegiatan dan unsur-unsur keorganisasian MPBI,
melaksanakan rencana strategis, merancang kegiatan jangka pendek, serta
untuk menyegarkan komitmen keanggotaan. Acara dilaksanakan di Hotel
Mambruk Anyer. Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh beberapa hal, di
antaranya adalah :

1. Menginjak tahun kedua sejak eksistensinya, MPBI telah melaksanakan
berbagai kegiatan sementara lingkungan di Indonesia, region, dan
internasional juga berubah dengan cepat. Dalam kaitan itu dipandang
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perlu untuk melakukan suatu rapat tahunan untuk memungkinkan
peninjauan dan penilaian kedalam dan keluar.

2. Selama ini MPBI belum mempunyai suatu strategi yang baku sehingga
tindakan dan kegiatan dilaksanakan secara intuitif. Mengingat rencana
strategis adalah suatu piranti yang sangat penting, maka MPBI
berkeinginan untuk menggunakan pertemuan tahunan ini sebagai
suatu wahana untuk keperluan tersebut.

Adapun tujuan pertemuan ini adalah untuk menentukan jalan dan cara
yang terbaik bagi MPBI dalam menyumbang peningk atan
penanggulangan bencana di Indonesia dengan agenda meyusun
strategi jangka menengah dan rencana kegiatan jangka pendek yang
akan dilakukan oleh MPBI. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 20 orang
baik anggota maupun simpatisan dari STKS yang saat itu belum
menjadi anggota MPBI. (Undangan Rapat Tahunan MPBI, 2 – 3 Juli 2004)

Pertemuan ini menghasilkan beberapa hal penting yaitu :

1. Terkembangnya penanggulangan bencana melalui pendidikan,
penelitian, dan penerapan.

2. Terpecahkannya masalah masalah yang berkaitan dengan
penanggulangan bencana

3. Terkembanganya komunikasi dan kerjasama dengan lembaga, instansi,
dan/atau organisasi profesi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

4. Tersedianya informasi kepada Masyarakat tentang kaidah-kaidah
penanggulangan bencana

5. Meningkatnya komunikasi dan kerjasama antar anggota
6. Terumuskannya dan terawasinya kode etik penanggulangan bencana

oleh para anggotanya
7. Saran untuk house keeping : mendesain perencanaan straregis, capacity

building MPBI, pembenahan sistem administrasi keuangan, dan
merekrut program officer (Hasil notulensi Rapat Tahunan Anyer, 2004)

Berawal dari dua lembar TOR

Meski tidak tertulis secara jelas, namun hasil Anyer menyebutkan bahwa MPBI
harus mengembangkan terpecahkannya masalah-masalah yang terkait dengan
penanggulangan bencana termasuk diantaranya adalah soal kebijakan. Tidak
adanya kebijakan payung untuk penanggulangan bencana di Indonesia adalah
salah satu masalah yang dihadapi oleh beberapa pelaku penanggulangan
bencana yang kebetulan adalah pengurus dan anggota MPBI.
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Puji Pujiono yang waktu itu menjabat sebagai sekjen MPBI dan sehari-harinya
sebagai konsultan manajemen bencana di Sekretariat ASEAN; Sugeng Tri
Utomo, ketua presidium yang sehari-hari bekerja di bagian Mitigasi Bencana
Bakornas; Kristanto Sinandang pengurus MPBI yang bekerja di UNDP;
Meinarwati dari Depkes; Kusumo Adi Nugroho dari UNDP; Budi Raharjo dari
Save the Children, Iskandar Leman dari Oxfam Internasional, Banu Subagyo
dari OXFAM GB dan Eko Teguh Paripurno dari UPN Yogyakarta, mulai
memikirkan secara serius kemungkinan MPBI untuk menginisiasi lahirnya UU
PB. Sayang sekali saat itu MPBI belum mempunyai staf untuk program.

Puji Pujiono mengusulkan agar organisasi mereka merekrut seorang project
officer, meski ia paham betul bahwa MPBI tidak memiliki dana untuk
menggajinya. Keyakinannya saat itu hanya satu, bahwa dengan merekrut
seorang officer maka roda kegiatan akan berjalan dan dana juga akan datang.
Di tempat lain, Hening Parlan, alumni WALHI yang tengah bekerja part time
di ELSAM sebagai konsultan media menelepon Banu Subagyo, anggota MPBI
yang bekerja di  Oxfam GB untuk suatu urusan pekerjaan. Di  ujung
pembicaraan, Banu menginformasikan bahwa MPBI membutuhkan seorang
officer, dan ia menawarkan kepadanya bila ia tertarik. Saat itu, Hening
menyatakan dirinya hanya tertarik pada urusan penanggulangan bencana,
karena pada saat di WALHI dia menangani masalah itu. Dia pernah terlibat
dalam tim kampanye RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam dan koordinator
tim kampanye dan advokasi Tap MPR No. 9 tahun 2007 tentang pengelolaan
sumber daya alam. Di lembaganya yang lama dia sempat mendiskusikan
perlunya sebuah UU Bencana, namun hal ini tak pernah ditindaklanjuti.

Rupanya pembicaraan melalui  telepon ini  berlanjut. Banu Subagyo
menginformasikan hal ini kepada Iskandar Leman dan Puji Pujiono. Suatu
siang, turun dari angkutan umum, telepon genggam Hening berdering.
Seorang laki-laki memperkenalkan diri, Puji Pujiono, Sekjen MPBI. Puji
menawarkan apakah dia mau bergabung untuk mengerjakan pekerjaan awal
penyusunan UU PB.

Keesokan harinya, sekretaris MPBI, Iskandar Leman, menemuinya untuk
menjelaskan lingkup pekerjaannya di MPBI. Pertemuan yang tidak formal,
karena saat itu Iskandar menemuinya dalam sebuah seminar yang digagas
ELSAM. Intinya, jika tertarik, maka tugas Hening adalah menyiapkan dan
melaksanakan sebuah workshop tentang penanggulangan bencana yang
hasilnya akan disampaikan kepada DPR.  “Mana mungkin memuat UU PB
hanya berbekal dua lembar TOR,” bantinnya saat itu. Padahal berdasar
pengalamannya, UU Sumber Daya Alam yang kegiatannya luar biasa dengan
dukungan dana yang besar pun tak kunjung gol (saat itu).
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Iskandar Leman juga menjelaskan bahwa Hening akan dihere selama tiga bulan
dulu karena memang dana yang tersedia hanya sampai tiga bulan. Negoisasi
berlangsung dan kemudian sepakat Hening memulai bekerja part time. di
beberapa tempat. Iskandar kemudian menawarkan bila ada dana maka saya
akan diberi honor 7 juta dengan skema kerja part time dan tidak harus kekantor
setiap hari. Dalam diskusi jauh hari setelah Hening bekerja Iskandar sempat
mengomel karena permintaan Hening yang diangapnya terlalu tinggi, namun
akhirnya ia mengakui setelah melihat kinerja dan komitmen Hening.

Saat negosiasi tersebut Iskandar juga memberikan dua halaman term of
reference (TOR) lengkap dengan estimasi budgetnya dan meminta Hening
mendatangi sekretariat untuk memulai bekerja. Esok harinya Hening
mendatangi sekretariat MPBI dan mulai bekerja. Sesuai dengan kesepakatan,
bahwa pekerjaan ini bisa dilakukan dimana saja asal kegiatan workshop yang
direncanakan bisa terlaksana. Dengan begitu, Hening masih bisa melaksanakan
kegiatannya di HuMa, ELSAM, maupun JATAM.

Hening mulai membuat TOR baru, membuat undangan, dan menyiapkan segala
sesuatu sebagaimana persiapan workshop pada umumnya. Buatnya, hal itu
tidaklah sulit, karena selama lebih dari enam tahun di WALHI dia terbiasa
menghajat acara-acara semacam itu.

Namun di ujung persiapan, ketika semua rencana sudah matang dan semua
pembicara serta undangan sudah menyatakan kesanggupannya untuk datang,
Hening kaget karena dana tak tersedia sepeserpun untuk kegiatan ini. Yang
ada hanyalah beberapa juta uang kas MPBI hasil dari iuran anggota dan
kegiatan yang berjalan. Dana yang diperkirakan akan datang dari Care Inter-
national Indonesia ternyata sama sekali tidak ada kabarnya.

Waktu itu Vidiarina yang bekerja di Care International Indonesia menyatakan
siap untuk mencarikan dana untuk memulai pembahasan RUU PB. Dana yang
diharapkan untuk kegiatan itu awalnya adalah dana dari Care yang akan
didapat dari USAID. Vidiarina yang telah bertemu USAID optimis akan dapat
dana tersebut. Namun kenyataan bicara lain, tak ada dana sampai menjelang
hari ‘H’.  Sampai-sampai Vidiarina malu mampir kesekretariat MPBI dan telepon
Puji Pujiono.

Hening sharing kondisi ini kepada Sekjen MPBI, Puji Pujiono, Iskandar dan Mas
Banu. Kepada Banu Subagyo, Hening menginformasikan acara bisa batal bila
tidak ada dana sekaligus menceritakan bagaimana mengapa dana dari Care
Internasional Indonesia tak kunjung tiba. Sore itu juga mas Banu memintanya
membuat proposal sekaligus estimasi dananya dan pukul 02.00 dini hari



50

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

Hening mengirimkan proposal singkat ke OXFAM GB.  Selang dua hari kemudian
Banu mengabarkan Oxfam GB setuju untuk memberikan dana guna mendanai
acara public worshop tersebut.

Nekat Workshop

Meski deg-degan, namun semua bertekad bahwa workshop  harus
terselenggara, meskipun harus ngutang dulu. Persoalan penanggulangan
bencana sudah sangat mendesak untuk dibahas dan diatur dalam sebuah
undang-undang. Harus ada pihak yang memikirkannya.

Sampai hari pelaksanaan, dana tidak cair, Puji Pujiono dan Budi Raharja yang
saat itu adalah Bendahara MPBI saling kontak dan mencari solusi. Akhirnya
sepakat untuk meminjam dana pribadi Puji Pujiono sambil menunggu bantuan
dana cair.  MPBI meminjam dana pribadi Puji Pujiono sebanyak Rp._20 juta untuk
pelaksanaan acara tersebut. Dana dari OXFAM datang sehari sebelum work-
shop. Hening, Siti dan Inung yang sebelumnya sport jantung karena khawatir
dana tidak didapat akhirnya lega karena workshop bisa terlaksana. Siang harinya
saat pelaksanaan dana dari OXFAM GB turun sebanyak 35 juta yang kemudian
digunakan untuk workshop tersebut.

Workshop dengan tema publik discussion untuk RUU Penanganan Bencana
dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2003 di Hotel Sofyan Cikini, Cikini Raya No.
79 Jakarta Pusat, dengan peserta 135 orang. Workshop tersebut menghadirkan
pembicara dari berbagai kalangan, antara lain wakil dari DPR, pemerintah pusat,
Pemerintah daerah, masyarakat internasional, maupun wakil dari masyarakat
sipil. Para pembicara tersebut di antaranya adalah AS Hikam (Badan Legislatif
DPR), Drs Tabrani (Bakornas), H. Aisyah Baidhawi (Komisi VIII), Sudirman D. Hury
(Dirjen Hukum dan Perundangan), I Ketut Yasa (Provinsi Bali), Tonny Karubaba
(Kabupaten Nabire), Eko Teguh Paripurno (Kappala Yogyakarta), Adi Oetomo
(ITB-Bandung), P. Kusumo Adinugroho (UNDP ), dan Tim Universitas Katolik
Soegijapranata (UNIKA) Semarang.

Workshop itu bertujuan untuk menyerap pendapat masyarakat karena nantinya,
RUU PB harus lahir berdasar kebutuhan masyarakat. Sedang tujuan khususnya
adalah untuk memastikan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan draft
RUU-PB.

Puji Pujiono berbicara mewakili MPBI memberikan kata pengantar yang intinya
di ulang tahunnya yang kedua (tanggal workshop diselenggarakan sama dengan
tanggal lahir MPBI) mengajak berbagai kalangan untuk berdiskusi tentang
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penyusunan RUU Penanggulangan Bencana. Masukan dalam diskusi selama
workshop berlangsung akan sangat berarti dalam upaya menyusun draft RUU
mengenai penanggulangan bencana.

Keynote speech dalam forum itu disampaikan oleh Ketua Badan Legislatif DPR
RI, AS Hikam. Ia menyoroti masalah penanganan bencana di Indonesia yang
dianggapnya seperti sebuah ironi. Indonesia salah satu negara yang paling
terancam bencana karena letak geografisnya yang menempatkannya dalam
posisi rawan bencana namun sama sekali tidak memiliki undang-undang
tentang penanggulangan bencana belum pernah ada. Di Badan Legislatif DPR
RI tidak pernah ada tercatat tentang undang-undang pokok bencana. Saat itu
Hikam menyatakan penanganan bencana di Indonesia yang bersifat karitatif.
Penanggulangan bencana bukan menitikberatkan pada dampak bencana
tetapi pada berapa banyak bantuan yang bisa didapat. Akibatnya negeri ini
akan menjadi negara yang penuh belas kasihan.  Salah satu penyebabnya,
sistem manajemen penanganan bencana pun tidak pernah ada di Indonesia.

Workshop tersebut menghasilkan beberapa komitmen dan kesepakatan
bersama untuk waktu enam bulan yang akan datang (September 2005) dengan
beberapa kegiatan yaitu :

Tabel 6 :
Komitmen dan Kesepakatan Bersama

Adapun Unsur-unsur Penanganan Bencana yang disepakati adalah :
1. Tujuan penanganan bencana:

a. Mengurangi resiko bencana,
b. Mencegah dan mengurangi dampak bencana,
c. Memulihkan secepatnya masyarakat yang terkena bencana.

Membentuk dua tim (Jakarta dan
Semarang) untuk menghasilkan
draft Naskah Akademis
Kalangan sektor-sektor, hukum,
dll untuk menghasilkan draft RUU
dan draft Naskah Akademis

Telaah hukum agar dimasukkan
ke DPR

Pokja PA-PSDA: 2 minggu
MPBI mengundang untuk FGD

Diskusi Umum

FGD-FGD

Review Draft
Diskusi Hukum

RDPU
Konsultasi Publik
Revisi RUU
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2. Kaidah-kaidah penanganan bencana:
a. Tanggung jawab terakhir penanganan bencana adalah pada

pemerintah,
b. Mengutamakan pengurangan resiko bencana,
c. Mengharusutamakan (mainstreaming) penanganan bencana

dalam pemerintahan dan pembangunan,
d. Mengindahkan kesetaraan gender,
e. Menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama .

3. Pengaturan kelembagaan:
a. Dewan Penanganan Bencana,
b. Kantor Penanganan Bencana,
c. Pusat Penanganan Bencana .

4. Tugas-tugas penanganan bencana:
a. Pengenalan dan pemantauan risiko,
b. Pengurangan risiko bencana,
c. Kesiapan penanggulangan kedaruratan.

5. Mekanisme dan prosedur.
6. Ketentuan pidana.
7. Ketentuan peralihan.
8. Ketentuan penutup.

Masukan yang didapat dari workshop dipertajam dengan mengadakan focus
group  discussion pada tanggal 17 Maret 2005, di Ruang Kunthi, Hotel
Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kav. 71-73, Pancoran, Jakarta Selatan.
Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi pemikiran kritis tentang berbagai
unsur yang akan dimasukkan dalam RUU Penanganan Bencana. Selain itu
juga merumuskan pokok-pokok argumen yang sistematis tentang unsur-
unsur  tersebut yang dituangk an dalam nask ah ak ademis  dan
mengupayakan kesepakatan arah kebijakan penanganan bencana dalam
bentuk RUU yang komprehensif.

Jumlah peserta kegiatan ini sebanyak 75 orang. Mereka berasal dari NGO,
pemer intah, pelaku bisnis, dan pelaku penanganan bencana. Dar i
pertemuan ini diharapkan muncul sebuah kerangka naskah akademis yang
disepakati oleh para pihak penanganan bencana yang akan digunakan
sebagai landasan penyusunan perbaikan draft  RUU PB. Draft  tersebut akan
diserahkan kepada Panitia Kerja Komisi VIII DPR-RI.

Dari sinilah serangkaian kegiatan pembahasan RUU Penanggulangan
Bencana yang berjalan selama dua tahun lahir.
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Puji Pujiono, sang aktor intelektual

Dalam pembahasan RUU PB, Puji Pujiono-lah yang melahirkan ide-ide baru
bagi penanggulangan bencana. Ia didukung oleh anggota MPBI lainnya. Pada
saat kegiatan RUU Penanggulangan Bencana dimulai , Puji  Pujiono
mempercayakan sepenuhnya kegiatan workshop dan memberikan input soal
TOR dan alur.  Dari kegiatan pertama yang sukses kelihatan sekali memberikan
spirit bagi orang-orang di MPBI untuk terus melangkah menyusun UU PB.

Pengetahuan dan Pengalaman yang dimil ik i  Puji  Pujiono dalam
penanggulangan bencana selama ini telah menyimpan banyak hal baru
dimana pelaku penanggulangan bencana yang ada belum memahaminya.
Hal ini memperkaya diskusi yang telah diisi oleh beberapa pakar dan pelaku
penanggulangan bencana seperti Andi Anindito, Sugeng Tri Utomo, Andi
Oetomo, Kristanto Sinandang, Kusumo Banu Subagyo, Iskandar Leman, Faisal
Djalal, dan banyak lagi.

Leadership atas isu penanggulangan bencana yang selama ini mengambang
mulai digulirkan oleh Puji Pujiono melalui serangkaian kegiatan untuk
penyusunan UU PB. Lahirnya paradigma baru penanggulangan bencana
yang disounding oleh Puji Pujiono perlahan mulai merebak. Perubahan
paradigma seperti yang tertulis dalam UU PB adalah sebagai berikut :

1. Dari respon darurat ke manajemen resiko: pergeseran ini mendorong
perubahan radikal cara pandang yang awalnya penanganan bencana
dipandang sebagai rangkaian tindakan khusus terbatas pada keadaan
darurat, dilakukan oleh para pakar saja, kompleks dan mahal, dan cepat.
Sekarang, penanganan bencana harus dilihat sebagai suatu paket kegiatan
baik ada kedaruratan ataupun tidak. Titik beratnya bukan lagi bagaimana
merespon kedaruratan melainkan bagaimana melakukan manajemen
resiko sehingga dampak merugikan dari suatu kejadian dapat dikurangi
atau dihilangkan sama sekali.

2. Perlindungan rakyat sebagai perwujudan kewajiban pemerintah berupa
perlindungan sebagai hak azasi rakyat. Tadinya, perlindungan diberikan
sebagai bukti kemurahan penguasa untuk rakyatnya.  Waktu itu, keputusan-
keputusan tentang perlindungan mutlak berada ditangan pemerintah
pusat yang sebagian dipercayakan kepada dan dilaksanakan melalui
pemerintah daerah. Dengan demokratisasi dan otonomi daerah,
akuntabilitas pemerintah daerah bergeser lebih dekat kepada konstituen.
Pemerintah daerah adalah pihak yang diberi mandat oleh konstituennya
untuk, antara lain, menciptakan dan membagi kesejahteraan, dan
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memastikan perlindungan. Pergeseran ini mengharuskan pemerintah
daerah untuk melihat perlindungan sebagai suatu mandat yang sama
dengan mandat ekonomi dan kesejahteraan. Dengan demikian
memperluas khasanah penanganan bencana sehubungan dengan hajat
hidup dan pemerintahan yang lainnya.

3. Dari tanggung jawab pemerintah menjadi urusan bersama masyarakat.
Ini berkaitan dengan bagaimana membawa penanganan bencana dari
ranah pemerintah kearah urusan kemaslahatan bersama, dimana semua
aspek penanganan bencana, mulai dari  kebijakan, kelembagaan,
koordinasi dan mekanisme harus diubah sesuai sedemikian rupa
sehingga menggalakkan peranserta masyarakat luas dan dunia usaha.

Tak hanya dari masyarakat sipil, perubahan paradigma penanggulangan
bencana juga disampaikan dalam berbagai kegiatan dan pertemuan baik
dengan DPR maupun dengan pemerintah.  Anggota MPBI yang beragampun
mulai menularkan paradigma baru ini kepada mereka disekitarnya. Mungkin
saat itu beberapa dari pakar sudah memahaminya namun karena belum
mendapatk an momentum maka hal  ini  belum disampaikan kepada
lingkungan mereka dan masyarakat.

Era sebelum 2005, hampir semua orang baik di parlemen, pemerintah
maupun masyarakat bicara soal penanggulangan bencana alam dan sifatnya
respon namun setelah itu mulai ada perubahan pola pikir.

Hal ini juga menggulirkan berbagai pandangan kritis sebagai materi
pembahasan RUU PB di Indonesia, diantaranya adalah:

1. Kebijakan: penyusunan kebijakan tentang penanganan bencana.
2. Governance: Penggunaan strategi-staragi pemerintahan dan manajemen

untuk menerapkan kebijakan pananganan bencana.
3. Penataan Kelembagaan: pengaturan-pengaturan tugas dan kewenangan.
4. Mekanisme: penyusunan alur kegiatan didalam dan antar lembaga.
5. Program kegiatan: tindakan-tindakan terprogram penanganan bencana.

Antara Pasar Baru dan Sekretariat ASEAN

Hampir tiap hari, Hening selaku Pelaksana Project bolak balik antara Pasar
Baru - Kantor Sekretariat ASEAN karena Puji Pujiono sebagai Sekjen MPBI
berkantor disana.  Jaraknya mungkin tak lebih dari 10 km. Namun untuk
lalu lintas Jakarta yang selalu padat, jarak itu lumayan memakan waktu juga.
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Setiap kali  bertemu, Hening ‘dipaksa’ mendapat kuliah tentang
penanggulangan bencana, membicarakan hal yang berkaitan dengan draft
RUU dan sharing strategi mengenai manajemen bencana. Puji adalah pakar
dissaster management di Sekretariat ASEAN. Sebagai orang baru di arena ini,
Hening perlu belajar banyak. Ia memberi istilah “kuliah tujuh menit” untuk
transfer pengetahuan ini. Kuliah tujuh menit ini dilakukan setiap ada waktu
yang berisi berbagai hal pengetahuan dan strategi penanggulangan bencana.
Mulai dari memperkenalkan paradigma, menghubungkan dengan kebijakan
yang lain, sharing pengalaman dari berbagai negara, Sphere dan banyak lagi.

Waktu terus berjalan, dari Februari 2005 s/d akhir Juli 2005 tak kurang dari 78
kegiatan telah dilaksanakan mulai dari workshop, hearing dengan berbagai
fraksi DPR, kampanye, penulisan draft naskah akademis maupun drafting RUU
PB. Dengan banyaknya kegiatan itu membuat Hening mulai kewalahan. Support
yang datang dari anggota MPBI yang mayoritas bekerja dilembaganya masing-
masing belum bisa mengurangi beban Hening yang dirasakan mulai berat.
Tugasnya bertambah setiap hari, tak hanya melaksanakan workshop, namun
juga memikirkan strateginya, membantu menuliskan naskah akademis dan
bahan hingga membangun dengan para pihak.

Hampir putus asa pernah dialami Hening, ia merasa tugas yang diembannya
terlalu berat, kadang terbersit olehnya mengapa sebuah RUU mengenai
penanganan bencana, yang akan mengatur tata laksana penanggulangan
bencana di Tanah Air, hanya diserahkan kepada dirinya yang menurutnya
‘belum apa-apa’.  Hal ini ditambah dengan tanggungjawabnya disektretariat,
Hening juga harus memikirkan gaji bagi Siti dan Inung dua orang yang
membantu keseluruhan kegiatan ini.  Pada praktiknya, kas MPBI lebih sering
kosong karena belum ada satupun donatur untuk kegiatan ini hingga Juli
2005. Bahkan pernah dalam periode Februari – Juni 2005, kas betul-betul
kosong. Sementara, kerja dalam rangka meng-golkan RUU PB harus tetap
dilakukan.  Selama empat bulan Hening, Siti dan Inung bekerja tanpa imbalan
dan harus di  reimburse  pada bulan-bulan berikutnya, Hening sedih
memikirkan hal itu.

Semua yang dirasakan dibicarakan dengan Sekjen baik masalah kegiatan
maupun kondisi kesekretariatan. Puji Pujiono menyarankan agar Hening dan
teman-temannya tidak bekerja sambil menunggu datangnya dana. Namun buat
Hening hal ini tak masuk akal, karena momentum yang sudah bergulir ini sekali
berhenti tak akan didapatkan lagi. Hening sempat sharing soal advokasi RUU
PSDA, dimana support dari pakar, dari Kementrian LH, dari WALHI dan LSM
lainnya dan adanya dana yang cukup saja masih belum jadi UU. Apalagi RUU
PB ini, hatinya miris melihat situasi ini.
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Suatu pagi seperti biasa, Hening ke sekretariat ASEAN naik ojek (saat itu belum
ada bushway) dan menyampaikan kekhawatirannya atas proses UU ini,
termasuk menolak usulan Puji Pujiono untuk cuti sementara karena khawatir
kehilangan momentum.  Setelah mendengar cerita Hening, jawaban Puji
justru menggulung kedua celana panjangnya sampai lutut dan menyatakan
“Ning, kita ini sudah kepalang basah menceburkan diri untuk membahas, ya
sudah mari kita berenang, kita harus menyelesaikan ini sampai jadi UU”
ungkapnya waktu itu.

Dinamika yang ada dan pengalaman Hening selama di WALHI membuatnya
pantang menyerah untuk melanjutkan pekerjaannya.  Meskipun pada Oktober
2005 menyatakan akan mengakhiri tugasnya di ASEAN dan berangkat ke
Jepang. Hal ini membuat Hening sedih, namun ketika ia hubungi Iskandar
Leman, Banu Subagyo, Vidi, Sugeng Tri Utomo dan Kristanto yang semuanya
sangat supportif, ia mulai bersemangat lagi.

Bogor di Tengah Malam

Menindaklanjuti pertemuan-pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya,
antara lain dalam forum workshop dan focus group discussion, maka persiapan
penulisan naskah akademik pun mulai dilakukan. Dalam pertemuan terakhir
di Jakarta, telah dipaparkan model draft naskah akademis sebagai bahan awal
pembahasan.

Dalam focus  group  discussion  di  Hotel Bidakara, pembahasan sudah
dipertajam secara sektoral, dengan dibagi menjadi beberapa kelompok
diskusi, yaitu kelompok sosial, pekerjaan umum, pemerintahan, kesehatan,
kelompok rentan (perempuan dan anak-anak), sektor bisnis, serta teknologi
informasi dan peringatan dini.

Penyusunan draft naskah akademik RUU dilakukan beberapa kali. Namun yang
paling monumental adalah penyusunan draft naskah akademik pertama kali
yang dilakukan di Hotel Salak, Bogor, pada tanggal 8 Maret 2005. Di tengah
hujan, tim penulis yang terdiri dari Eko Teguh Paripurno, Hening Parlan, Vidi,
Inung, Ivan Valentinus, Sagala dan Bagus dari Depdagri, Ujang dari PMI dan
satu lagi dari Kementrian Lingkungan Hidup berangkat ke Bogor. Di tangan
mereka sudah ada konsep awal berupa kerangka draft naskah akademis yang
disusun oleh Puji Pujiono sebanyak 14 halaman.

Mengapa di  Hotel  Salak? Pada har i  itu, Sek retar iat ASEAN sedang
menyelenggarakan suatu acara di hotel tertua di Kota Hujan itu. Puji Pujiono,
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salah seorang anggota tim perumus, juga berada di sana. Demi efektivitas
dan efisiensi waktu, mereka memutuskan untuk menggarapnya di Bogor saja.

Penyusunan itu dimulai pukul 14.00 hingga pukul 19.00 dan kemudian
dilanjutkan dirumah Pak Hariadi.  Meski perumusan itu hanya menuliskan
apa yang berkembang selama forum workshop dan focus group discussion,
namun pada praktiknya tidak sesederhana itu. Banyak hal yang harus
dipertimbangkan, antara lain dari segi bahasa, menjabarkan isi agar tidak
saling tumpang tindih, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada
sistematika sebuah naskah akademik.

Maka untuk mendapatkan sebuah draft  naskah akademik yang komprehensif,
menjelang malam, tim menuju ke rumah Haryadi K, dosen Institut Pertanian
Bogor, untuk meminta masukan dan nasehat karena beliau adalah salah satu
konseptor RUU PSDA. Bukan dalam materinya namun Haryadi menjadi
penasehat dalam membuat kerangka dan alur dari naskah akademis RUU PB.

Di rumah Haryadilah draft naskah akademik pertama kali disusun. Di ruang
kerja lantai 2 dirumah beliau tim kecil ini mengerjakannya hingga pukul 04.00
dini hari. Setelah itu, naskah akademik mengalami enam kali revisi, sampai
akhirnya tersusun sebuah naskah akademik dan dilengkapi dengan drafting
UU PB yang kemudian diserahkan kepada DPR.

Drafting RUU PB (sebelum ke Senayan)

Pada pertemuan pertama
tanggal 3 Meret 2005 saat itu
telah melibatkan tim hukum
dari Universitas Soeryopranoto
yang terisi dari Yovita dan
teman-temannya. Iskandar
Leman, sekretaris MPBI yang
saat itu staf Oxfam
Internasional adalah orang
yang sejak awal ngotot agar UU
ini dibahas dan dilengkapi

dengan drafting-nya. Meskipun masih workshop awal, Iskandar Leman sudah
membawa draft RUU PB. “Kita harus mulai dulu, daripada nggak ada bentuknya”,
ungkapnya. Dia membawa draft  RUU PB yang dicopy dari rancangan UU Timur-
Timur.  Meskipun dibantah bahwa harus dimulai dengan naskah akademis,
Iskandar cuek aja, ia tetap bagikan draft  tersebut kepada seluruh peserta.

dok. www.google.co.id
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Bahan dari UNIKA Semarang, draft dari Iskandar Leman dan bahan hasil
workshop dipadukan dan dibawa ke Bogor menjadi bahan diskusi di Bogor.
Sementara Naskah Adademis terus menerus ditambah dari berbagai hasil
workshop, Puji Pujiono, Eko Teguh, Hening dan Ivan memberikan tambahan –
tambahan.

Eko Teguh yang lama bekerja di masyarakat disekitar Merapi dan beberapa
wilayah di Indonesia mempunyai tugas untuk memastikan bahwa hak-hak
rakyat dalam naskah akademis dan RUU tersebut benar-benar dimuat. Selain
itu, ia juga bertugas menuliskan berbagai hal yang terkait dengan geologi
bersama dengan Ir. Soerono dari  ESDM. Selain itu banyak ahli  yang
memberikan  input dalam naskah akademis maupun RUU PB baik dari
departeman, kelompok perempuan, hak asasi manusia, palaku lapangan,
militer, pemerintah, PMI maupun teman-teman dari lembaga internasional.

Ivan V. Ageung adalah drafter RUU PB sejak awal, ia disupport oleh Firmansyah,
Susilaningtyas, Suratman dan Isna Hartati. Draft Naskah Akamemis yang
mengalami tujuh kali revisi dari MPBI dan teman-temannya dan RUU PB yang
mengalami revisi lima kali revisi kemudian diserahkan ke DPR pada 5 Juni
2005. Sejak saat itulah MPBI bersama mereka yang tergabung dalam Koalisi
Penyusunan RUU PB menyerahkan draft-nya dan tak bisa secara langsung
mempengaruhi perjalanan RUU PB.
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BAB V

MERAJUT KEBERSAMAAN
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Setelah beberapa kali pertemuan, orang-orang maupun lembaga yang
terl ibat mak in intensif  ber temu dan sharing . Merek a ini  kemudian
membentuk Koalisi RUU Penanggulangan Bencana yang merupakan koalisi
dari berbagai NGO, INGO, UN, individu maupun universitas yang mempunyai
concern dalam penyusunan RUU PB. Anggota koalisi ini berasal dari berbagai
pihak yang baik dari pemerintah, LSM Nasional, teman-teman Internasional,
PMI maupun swasta. Koalisi RUU Penanggulangan Bencana yang bertujuan
untuk mengusung pembahasan, input dan inisiatif dari masyarakat. Koalisi
ini bersifat lunak, dimana siapa saja bisa masuk menjadi anggota baik individu
maupun organisasi karena ini merupakan ajang sharing. Anggota koalisi inilah
yang kemudian aktif memberikan input dan melakukan kegiatan bersama.

MPBI bertindak sebagai penghubung dan dinamisator. Mereka yang menjadi
anggota koalisi diantaranya adalah Bakornas, Polhukam, Depsos, PA PSDA,
Solidaritas Perempuan, JKLPK, YKAI, PP Muhammadiyah, ACT Dompet Dhuafa,
WALHI, Indo Rescue Network, IIDP, Depkes, Yakkum Emergency Unit, IDEP,
Dream UPN, Kappala, UNDP, UN OCHA, OXFAM GB, Care Internasional
Indonesia, PMI, PGI, Komnas Perempuan, Kehati. Gabarel dari JKLPK dan Novi
dari Solidaritas Perempuan adalah teman dari luar MPBI yang aktif dalam
mendinamisir Koalisi RUU PB ini.

Peran Koalisi ini diantaranya adalah; Pembahasan Kelompok Rentan dan
Gender. Pembahasan ini dilakukan dilakukan oleh Komnas Perempuan,
Komnas Anak, Solidaritas Perempuan, wakil dari Kehati, MPBI, JKLPK dan
beberapa NGO lainnya. Kelompok ini memberikan catatan dan muatan
tentang hak kelompok rentan hingga mengkritisi draft RUU-nya. Selain itu
juga dilakukan pembahasan dari peran kelompok Agama, Militer, Mitigasi
Bencana, Lingkungan dan masih banyak lagi.

Peran Lembaga Internasional

UNDP melalui Kristanto Sinandang merupakan salah satu inisiator lahirnya
RUU PB ini karena beliau dan Kusumo adalah orang pertama yang bersama

Bab V – Merajut Kebersamaan

Koalisi RUU Penanggulangan Bencana
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dengan Sekjen MPBI menghadap Ketua Baleg (Badan Legislatif DPR) untuk
mempertanyakan dimana posisi pembahasan RUU PB di DPR.

Dalam tahap selanjutnya UNDP melalui Badan Sekretariat DPR memberikan
support untuk beberapa hal, diantaranya adalah : Proses Kampanye melalui
radio talkshow saat berlangsungnya pembahasan, memberikan tim assistensi/
kepakaran dengan menyediakan empat pakar untuk mendampingi proses
pembahasan, mereka adalah Puji Pujiono sebagai pakar disaster menejemen
dan administrasi, Eko Teguh Paripurno sebagai pakar masyakat sipil, Krisna
Pribadi sebagai pakar teknis dan hazard serta Suratman dari perspektif
hukum. Selain itu juga dalam menjaring input dari berbagai daerah melalui
konsultasi publik dan melakukan workshop dalam aspek administrasi dan
hukum tatanegara. Menjelang akhir pembahasan, UNDP memfasilitasi
finalisasi pembahaasan RUU melalui support teknis.

Care Internasional Indonesia merupakan lembaga yang ‘mampu’ menentukan
sikap untuk bekerja dengan masyarakat sipil saat itu. Dalam situasi paska
bencana tsunami di Aceh waktu itu, dimana dana berhamburan dari berbagai
lembaga Internasional di Indonesia hampir seluruhnya mengambil peran
untuk melakukan respon sampai pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sehingga hampir tak satupun lembaga yang tertarik untuk melakukan
perubahan dari konteks kebijakan.

Melalui Vidiarina, Care Internasional ‘menyisihkan’ sebagian kecil dana Beudoh
yang harusnya dibawa untuk ke Aceh untuk membiayai kegiatan ini. Selain
Vidiarina, Johan Keith adalah orang yang komitmen untuk mensupport
kegiatan ini. Meskipun terjadi kendala administratif yang berlarut-larut
namun peran Care Internasional dalam proses ‘menjeburkan’ diri dalam
pembahasan RUU PB dengan melawan arus telah membuahkan hasil.

UN OCHA diawal pembahasan juga memberikan konstribusi melalui proses
pendokumentasian dan berbagai kegiatan kampanye. UN OCHA juga yang
memfasilitasi penyebarluasan informasi ke teman-teman UN dan NGO baik
dari sisi substansinya maupun penyebarluasan naskah akademis dan RUU PB
dalam versi bahasa Inggris. Regina Rahadi adalah orang yang aktif menjadi
penghubung antara koalisi dengan teman-teman NGO, sementara Titi
Moektiasih adalah orang yang membantu proses mengkoordinir
penterjemahan draft RUU PB dan Naskah Akademis ke dalam versi bahasa
Inggris.

Untuk hukum Internasional, IFRC ( International Faderation Red Cross)
membuka wacana atas hukum internasional untuk kemanusiaan. Dalam
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sebuah per temuan dilakukan bedah hukum internasional sekaligus
bagaimana RUU tersebut tidak berlawanan dengan draft RUU yang tengah
dibahas. Latifur Rahman adalah orang yang aktif mengkoordinasikan dan
menghubungkan pekerjaan ini  dengan serangkaian kegiatan dan
pembahasan.

Bermuara di Senayan

Mengapa perlu UU tentang Penanggulangan Bencana? Pada dasarnya
Indonesia sangat rawan bencana, baik dari kondisi geografis maupun struktur
masyarakat yang terdiri dari ratusan suku. Bencana yang bisa timbul tidak
hanya bencana alam tetapi juga bencana kemanusiaan.

Pasca tsunami 26 Desember 2004 terjadi kelumpuhan struktur pemerintah
dan masyarakat di Aceh. Hanya tertinggal satu orang wakil gubernur,
sedangkan jajaran lainnya banyak yang meninggal atau hilang. Sore hari pasca
bencana Bakorlak dan PMI sudah tiba di Aceh. Namun penanganan bencana
terhambat kendala koordinasi dan otoritas pengambilan keputusan karena
tidak ada peraturan yang mengatur tentang penanganan bencana.

Di sisi lain, saat terjadi bencana, ada indikasi beberapa pihak yang mengambil
untung sendiri. Untuk itu perlu penanganan bencana secara sistematis dan
terencana.  Sekitar tahun 1996-1997 saat Orde Baru, Departemen Sosial
pernah menggagas RUU tentang penanggulangan bencana. Namun hingga
saat ini tidak pernah ditindaklanjuti.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan peraturan perundang-
undangan harus berdasarkan beberapa ketentuan. Antara lain, tujuannya
yang ingin dicapai jelas, organ pembentukkan harus tepat, ada kesesuaian
jenis materi dan muatannya dan dapat efektif saat diterapan di masyarakat.
Selain itu peraturan perundang-undangan harus benar-benar dibutuhkan
bagi masyarakat.

Dari pertimbangan ini, draft “calon” RUU Penanggulangan Bencana yang
digagas sudah memenuhi kriteria.  Satu-satunya langkah melempangkan
jalan menuju penatalaksanaan penanganan bencana yang lebih baik dalam
payung hukum berupa undang-undang adalah dengan “tangan” para wakil
rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). DPR lah
satu-satunya lembaga di negeri ini yang memegang kekuasaan menyusun
undang-undang.
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Pihak MPBI dan UNDP sejak awal tahun 2005 rajin mencari informasi tentang
bagaimana proses untuk mengusulkan RUU Penanganan Bencana, antara
lain dengan mendatangi langsung Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta,
tempat para wakil rakyat berkantor. Hasil pertemuan antara Badan Legislatif
DPR dengan UNDP dan MPBI pada tanggal 11 Februari 2005 membawa dua
kabar sekaligus. Kabar baiknya, sama seperti mereka, Baleg memiliki agenda
untuk membahas RUU Penanganan Bencana. Kabar buruknya : pembahasan
RUU itu menempati urutan ke-54 dari 245 RUU yang akan dibahas di DPR!

Namun bagaimanapun, hasil workshop yang kemudian ditindaklanjuti
dengan penyusunan draf t  RUU tentang Penanggulangan Bencana,
merupakan langkah maju bagi upaya penanganan bencana yang lebih baik.

Tanggal 7 Maret 2005 beberapa hari setelah workshop  pertama, MPBI
diundang oleh Komisi VIII DPR yang saat itu diketuai oleh Ibu Aisyah untuk
sharing hasil workshop sekaligus ditanyakan komitmennya apakah MPBI
bersedia bersama untuk mensupport substansi pembahasan RUU PB yang
kemudian disambut dengan tangan terbuka oleh Puji Pujiono selaku sekjen
MPBI. Dalam hearing tersebut selain MPBI, Komisi VIII juga mengundang
Bulan Sabit Merah.

dok. MPBI
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Hak Inisiatif DPR, Kenapa Tidak?

Salah satu fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah fungsi legislasi (Pasal
20 ayat 1 UUD 1945). Fungsi Legislasi adalah fungsi membentuk undang-
undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama (Penjelasan Pasal 25 huruf a UU No. 25 Tahun 2003). Pembentukan
undang-undang atau peraturan perundang-undangan pada intinya meliputi
kegiatan perencanaan, pers iapan, tek nik  penyusunan perumusan,
pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan (Pasal 1
angka 1 UU No. 10 Tahun 2004)

Peran DPR dalam membentuk undang-undang ini sangatlah penting, karena
salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah bergesernya kekuasaan
membentuk undang-undang dari Presiden kepada DPR (Pasal 20 ayat (1)
UUD 1945).  Pergeseran ini membawa konsekuensi bahwa DPR lebih pro
aktif dalam pembentukan undang-undang, walaupun dalam prosesnya
tetap melibatkan presiden (Pemerintah) melalui mekanisme pembahasan
untuk mendapatkan persetujuan bersama. (Pasal 20 ayat (2) UUD 1945).

Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR RI, Presiden atau DPD
diajukan beserta Penjelasan, Keterangan, dan/atau Naskah Akademis (Pasal
121 Tata Tertib DPR RI 2005-2006).

Bila RUU diajukan oleh presiden, maka dalam proses pelaksanaannya, RUU
yang diajuk an itu dis iapk an oleh menter i  atau pimpinan lembaga
pemerintah nondepar temen, sesuai  dengan l ingkup tugas dan
tanggungjawabnya. Selanjutnya pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi RUU tersebut dikoordinasikan oleh menteri yang
tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.

RUU yang telah disiapkan oleh presiden diajukan dengan surat presiden
kepada pimpinan DPR.  Dalam surat presiden tersebut ditegaskan antara
lain tentang menteri yang ditugasi mewakili presiden dalam melakukan
pembahasan RUU di DPR.

DPR sendiri bisa mengajukan RUU dengan menggunakan hak inisiatif yang
dimilikinya. Tentang Hak Inisitif DPR RI diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) Dan
Ayat (2), Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; UU. No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.
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Disamping itu diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Nomor 08/DPR RI/I/2005-2006. Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan
Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden.
Berdasarkan Pasal 130 Tata Tertib DPR RI RUU yang berasal dari DPR
sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang anggota mengajukan usul inisiatif
RUU tersebut yang diajukan oleh Komisi VIII.  Usul inisiatif RUU tersebut
disertai keterangan dan/atau naskah akademis yang disampaikan secara
tertulis oleh Pimpinan Komisi kepada Pimpinan DPR RI disertai daftar nama
dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

Selanjutnya Pimpinan DPR dalam Rapat Paripurna memberitahukan kepada
Anggota tentang masuknya usul inisiatif RUU, kemudian dibagikan kepada
seluruh anggota.

Dalam Rapat Paripurna diputuskan RUU tentang Penanggulangan Bencana
secara prinsip diterima dan disetujui dengan perubahan dan menjadi usul
DPR sesuai hasil pandangan dan pendapat seluruh Fraksi. Selanjutnya DPR
RI menugaskan Panitia Khusus untuk menyempurnakan RUU tentang
Penanggulangan Bencana

Hasil kerja Pansus DPR RI mengenai RUU tentang Penanggulangan Bencana
disampaikan kepada Presiden oleh Pimpinan DPR RI dengan permintaan
agar Presiden menunjuk Menteri yang akan mewakili Presiden dalam
melakukan pembahasan RUU bersama DPR RI. Mengingat RUU tentang
Penanggulangan Bencana berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan
pusat  dan daerah, mak a sebelum di lakuk an pembahasan bersama
Pemerintah DPD RI memberikan pandangan dan pendapatnya atas Draft
RUU tentang Penanggulangan Bencana.

Paling lambat dalam waktu 60 hari kerja sejak diterimanya surat tentang
penyampaian RUU tentang Penanggulangan Bencana dari DPR, Presiden
menunjuk Menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam pembahasan RUU
tentang Penanggulangan Bencana bersama DPR.

Selama pembahasan dan penyelesaian RUU tentang Penanggulangan
Bencana dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan, yaitu tingkat I dilakukan
dalam Rapat Pansus dan tingkat II dilakukan dalam Rapat Paripurna.
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Pembicaraan tingkat I dilakukan berdasarkan urutan kegiatan sebagai
berikuit:

1. Pandangan dan pendapat fraksi-fraksi;
2. Pandangan dan pendapat Presiden beserta DPD RI; dan
3. Pembahasan RUU oleh DPR dan Presiden berdasarkan Daftar

Inventarisasi Masalah (DIM).

Dalam pembicaraan tingkat I tersebut dapat diadakan Rapat Dengar
Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat Umum yang selama ini dilakukan
dengan ahli hukum tata negara dan kelembagaan.

Sedangkan pembicaraan tingkat II meliputi pengambilan keputusan dalam
Rapat Paripurna yang didahului laporan hasil Pembicaraan Tingkat I,
pendapat akhir Fraksi dan pendapat akhir Presiden.

Besar  harapan dalam pembicaraan t ingk at  I I  nanti  RUU tentang
Penanggulangan Bencana mendapat  persetujuan bersama, demi
kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

“Bola” di Tangan Wakil Rakyat

Rapat koordinasi Badan Legislasi DPR RI yang dipimpin AS Hikam pada
tanggal 24 Januari 2005 menjadi babak baru perjuangan menggolkan RUU
PB oleh para wakil rakyat.  Baleg mengagendakan pembahasan RUU tentang
Penanggulangan Bencana.

Sebagai tindak lanjut respon DPR RI, penanggualangan bencana terus
disuarakan dalam berbagai momentum, antara lain: dalam rapat kerja
dengan menteri sosial pada tanggal 27 Januari 2005. Pimpinan Komisi VIII
DPR RI juga melakukan konsultasi dengan pimpinan DPR RI.

Selanjutnya, Rapat Pleno Komisi VIII DPR RI tanggal 15 Februari 2005
menyetujui pembentukan Panitia Kerja RUU tentang Penanggulangan
Bencana. Panja bertugas menyiapkan bahan materi RUU. Saat itu sudah
ada dua materi sebagai bahannya, yaitu berasal dari Departemen Sosial
Republik Indonesia dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia
(MPBI). Dalam hal ini MPBI selain memberikan dukungan materi RUU juga
pendampingan, yang dilakukan oleh Sekjen MPBI Dr. Puji Pujiono.
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1 Hasil keputusan Rapan Panja RUU tentang Penanggulangan Bencana, 30 Maret 2005

Adapun anggota TIM PANJA adalah sebagai berikut:

DAFTAR ANGGOTA TIM PANJA
RUU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
KOMISI VIII DPR RI
(berdasar Keputusan Rapat Intern Komisi VIII DPR RI tgl. 3 Maret 2005)

Tabel 7 :
Daftar Anggota Tim Panja RUU PB

Setelah Tim Panja melakukan identifikasi tentang aspirasi yang berkembang
mengenai kebutuhan dilahirkannya RUU mengenai penanggulangan
bencana, maka dalam pertemuan antara Pimpinan Komisi VIII, Ketua DPR RI
memberikan dukungannya.

Rapat Panja DPR diadakan pertama kali pada tanggal 30 Maret 2005 dan
diputuskan beberapa hal1:
1. Anggota Panja bersepak at untuk melakuk an pembahasan dan

penyempurnaan RUU tentang Penanggulangan Bencana yang sudah
dimasukan ke Pimpinan Dewan. Penyempurnaan RUU tentang
Penanggulangan Bencana dilakukan sampai sebelum dilakukannya
tanggapan dari fraksi-fraksi.

2. Anggota Panja bersepakat anggota Komisi VIII  dalam melakukan
kunjungan kerja meminta masukan dari berbagai daerah dalam rangka
penyempunaan RUU tentang Penanggulangan Bencana.

NAMA
Drs. Mochammad Ichwan Syam
Hj. Asiah  Salekan, BA
Drs. Tukidjo, MM
Nursuhud
KH. Ma’mur Noor
Ir. Asfihani
Ir. Cecep Rukmana/Dra. Latifah Iskandar
Badriyah  Fayumi, LC
Anshory  Siregar
KH. Anwar Shaleh
Tiurlan Basaria Hutagaol, S.Th, MA

NO.ANGGOTA
A-486
A- 518
A- 368
A- 366
A-36

A- 126
A-150/A-167

A- 196
A- 243
A- 08
A- 411

FRAKSI
PG
PG

PDIP
PDIP
PPP
PD

PAN
PKB
PKS
BPD
PDS

NO.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

dok. MPBI
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3. Anggota Panja bersepakat untuk melakukan penyempurnaan RUU
tentang Penanggulangan Bencana, setelah dilaksanakan pembukaan
Sidang Paripurna I tanggal 1 Mei Komisi VIII DPR RI segera melakukan
RDPU dengan PMI dan Bakornas.

4. Anggota Panja bersepakat setelah pembukaan sidang Paripurna I pada
akan dilakukan sidang Pleno Komisi dengan agenda utama menyetujui
keterangan pengusul RUU tentang Penanggulangan Bencana. Untuk itu
disiapkan penjelasan tentang latar belakang, alasan-alasan yang menjadi
pentingnya RUU tentang Penanggulangan Bencana disertai penjelasan
sistimatika RUU tersebut.

5. Anggota Panja DPR berpendapat bahwa draft  RUU  tentang
Penanggulangan Bencana masih lebih mengedepankan bencana alam,
belum tampak penanganan bencana sosial. Untuk itu dalam RUU tentang
Penanggulangan Bencana harus integrited, yang mengatur berbagai
lembaga, karena RUU tersebut meliputi cakupan yang amat luas, dan
membuka peluang bagi pengaturan yang lebih luas.

6. Anggota Panja DPR berpendapat bahwa kelembagaan yang menangani
bencana perlu dibahas lebih lanjut dengan pakar hukum tata negara dan
ahli lainnya yang terkait.  Berbagai peraturan perundang-undangan yang
mengatur  tentang bencana sudah banyak diatur dalam berbagai undang-
undang, yang dimasukkan dalam ketentuan umum.

7. Nama RUU ada beberapa alternatif yaitu RUU tentang Penanganan
Bencana, Penanggulangan Bencana, Manajemen Bencana dan
Pengelolaan Bencana, Kebencanaan, di antara alternatif tersebut akan
dibahas lebih lanjut dalam pertemuan berikutnya.

Pada tanggal 5 Mei 2005 dilakukan Penyampaian Keterangan Pengusul RUU
PB oleh Komisi VIII DPR RI. Isi pokoknya adalah sebagai berikut:

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Usul Rancangan Undang-
Undang Usul Inisiatif Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
tentang Penanggulangan Bencana bersama Rancangan Penjelasannya.

Adapun pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar pengajuan Rancangan
Undang-Undangan tentang Penanggulangan Bencana adalah:
1. Bahwa wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sangat rawan dengan

bencana baik yang ditimbulkan karena alam maupun ulah/perbuatan
manusia yang dapat menimbulkan korban manusia, kerugian harta benda,
dan dapat menghambat pembangunan nasional, sehingga perlu
diupayak an penanggulangan secara terencana, terpadu dan
terkoordinasi serta menyeluruh yang meliputi kegiatan pencegahan,
penjinakan, penyelematan, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi;
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2. Bahwa upaya penanggulangan bencana tersebut, harus memperhatikan
kewajiban dan hak setiap warga Negara, dengan tujuan untuk
memberikan perlindungan atas kehidupan dan penghidupan serta
kesejahteraan warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945;

3. Bahwa dengan belum adanya undang-undang untuk menanggulangi
bencana, dan masih tergantungnya pada tingkat Keputusan Presiden yang
dapat berubah sewaktu-waktu mengakibatkan kurangnya kepastian
hukum bagi masyarakat yang mengalami korban bencana;

4. Bahwa perundang-undangan Penanggulangan Bencana sangat
diperlukan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum untuk
melakukan upaya penanggulangan bencana di berbagai wilayah yang
rawan bencana memegang peranan penting sebagai dasar hukum dalam
menangani bencana secara komprehensif.

5. Bahwa dampak dari bencana yang ditimbulkan tidak hanya menimbulkan
kerugian materiil, akan tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa
yang luar biasa sebagaimana terjadi di NAD dan P. Nias, membutuhkan
penanganan yang cepat dan terkoordinir secara terpadu dari berbagai
pihak sehingga dampak yang ditimbulkan dapat segera diatasi;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka
1 dan 5 perlu membentuk undang-undang tentang Penanggulangan
Bencana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Komisi VIII DPR
RI mengajukan usul Inisiatif  Rancangan Undang-Undang tentang
Penanggulangan Bencana berdasarkan hak konstitusional dan normatif DPR
yang diatur dalam Pasal 121 Tata Tertib DPR RI 2005-2006.
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BAB VI

JALAN PANJANG MENUJU

UNDANG-UNDANG
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Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna tanggal 31 Mei 2005, DPR RI
menyetujui pembentukan Panitia Khusus mengenai Rancangan Undang-
Undang Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang
Penanggulangan Bencana. Pansus yang dibentuk berdasar Keputusan DPR
RI Nomor 4/DPR RI/IV/2004-2005 ini  mempunyai tugas melakuk an
pembahasan terhadap RUU Penanggulangan Bencana, sesuai dengan Acara
Rapat-Rapat DPR RI yang ditetapkan oleh Rapat Badan Musyawarah DPR RI.

Keanggotaan Pansus RUU tentang Penanggulangan Bencana sesuai
keputusan DPR RI tanggal 31 Mei 2005 yang beranggotakan 50 orang, terdiri
dari F-PG 12, F-PDIP 10, F-PPP 5, F-PAN 5, F-PKB 5, F-PD 5, F-PKS 4, F-BPD 2, F-
PBR 1, F-PDS 1.

Pansus menerima masukan dari Lembaga Swadaya Kemasyarakatan/NGO/
Ahli, di antaranya dari Masyarakat Penanggulangan Bencana (MPBI), Lembaga
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pemerhati
Perempuan, pakar psikologi, Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), ahli
kehutanan, pakar bangunan tahan gempa, Ikatan Ahli Geologi Indonesia,
pakar perbintangan (Boscha), pakar bidang kelautan, pakar dissaster
management, pakar lingkungan hidup, dan Wahana Lingkungan Hidup
Indonesia (WALHI).

Disamping itu juga dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat internasional
yaitu dengan Indonesian Center Environmental Law (ICEL) dan Helen Keler
Foundation.

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum pada Senin, 5 September 2005
menerima masukan pentingnya perumusan hak dan kewajiban masyarakat
menjadi perhatian utama (sebagai subjek) dalam penanggulangan bencana.
Disamping itu Rumusan yang mengatur tentang penanggulangan korban
bagi perempuan dan anak perlu dirumuskan secara khusus.

Dalam RUU, hal-hal yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang
diakibatkan oleh bencana perlu diatur. Penanggulangan korban beberapa

Tak Hanya di Belakang Meja

Bab VI – Jalan Panjang Menuju
Undang-undang
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stakeholders  (LSM/NGO) perlu diberikan aksesibilitas secara luas dan
mendapat dukungan dari instansi terkait. Dalam memberikan bantuan
terhadap korban bencana tidak boleh dilakukan secara diskriminatif, tetapi
juga memperhatikan nilai-nilai budaya dan agama.

Disamping itu Rapat tersebut Panitia Khusus RUU PB tanggal 8 September
2005 menampung banyak masukan baik tertulis maupun lisan dari para pakar.
Di antaranya masalah badan pengelola bencana nasional khusus yang
menangani bencana, jenis-jenis bencana sosialisasi harus menjadi perhatian
dalam aturan RUU.

Tentang judul RUU perlu dipertimbangkan dari segi arti. Pengelolaan bencana
maknanya lebih luas daripada pengertian penanggulangan bencana. Selain
itu, siklus bencana yang sering disebut-sebut juga sebenarnya tidak ada, yang
ada siklus risiko, sama halnya dengan earling warning system yang tidak hanya
diterapkan untuk mengantisipasi bencana tsunami saja. Penanggulangan
korban yang mengalami trauma, stres dan tekanan psikologis mendapat
perhatian dalam rumusan RUU, sehingga penanggulangan korban tidak
hanya dari segi fisik namun juga dampak non fisik.

Jenis-jenis bencana perlu dirumuskan dalam RUU sehingga arti bencana lebih
komprehensif. Selanjutnya masukan tertulis akan menjadi materi/bahan
pembahasan dalam Tim Perumus.

Kunjungan Daerah

Untuk memperolah data
akurat dalam penyusunan
RUU PB Pansus melakukan
kunjungan daerah ke
Provinsi  Papua, Provinsi
Maluku, Provinsi Kalimantan
Timur, Provinsi  Bangk a
Bel i tung, Kesiapsiagaan
Bahaya Merapi  dan
Penanggulangan Bencana
Gempa di Yogyakarta.

MPBI juga melakukan kegiatan ini diberbagai 11 propinsi diantaranya adalah
ke Kalimantan Timur, Jogjakarta, Aceh, Jawa Timur, dan lainnya. Kegiatan yang
dilakukan oleh MPBI dikoordinir oleh Farhan. Dalam seluruh kegiatan ini
menghadirkan MPBI dan anggota Pansus DPR.

dok. MPBI
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Pada saat di Poso, setelah mendengarkan penjelasan dan melakukan diskusi
dengan jajaran Pemerintah Daerah dan Muspida Kabupaten Poso, tokoh
agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Poso, serta dengan didukung
melihat langsung ke berbagai lokasi korban bencana di Poso, diperoleh
masukan sebagai berikut:

a. Aspek Pengorganisasian Penanggulangan Bencana
1. Dalam hal penanggulangan bagi pengungsi, perlu ditegaskan

lembaga yang paling bertanggungjawab terhadap pengungsi dan
dalam penanggulangan bencana.

2. Perlu ketegasan kewenangan antara pusat, propinsi dan kabupaten
dalam penanggulangan bencana.

3. Dewan Penanggulangan Bencana Alam secara dominan oleh
pemerintah (PNS) sementara dalam bagian lain penanggulangan
bencana perlu menyertakan masyarakat. Dalam keadaan demikian,
maka penting ditegaskan tugas dan tanggungjawab antara
pemerintah dan masyarakat.

4. Penanggulangan bencana perlu instansi terpadu tidak hanya Depsos;
5. Keterlibatan TNI-POLRI dalam penanggulangan bencana harus

dilakukan secara proporsional
6. Penanggulangan bencana di daerah hendaknya diserahkan kepada

daerah;
7. Saat terjadinya bencana perlu dikoordinasikan posko-posko agar tertib

dan tidak terkesan liar;
8. Koordinasi di Provinsi dengan Panglima/ ZIPUR yang memilik i

kemampuan untuk mengerahkan peralatan berat, dan juga aparat
keamanan (Polisi)  yang harus mengamankan barang-barang
masyarakat atau inventaris pemerintah yang berharga

9. Struktur/institusi yang akan menangani bencana di pusat maupun
daerah;

10. Supremasi hukum harus ditangani secara tegas
11. Perlunya organisasi pengelola bencana yang secara profesional yang

bertugas mengelola dan menangani bencana

b. Aspek Hukum
1. Sanksi hukum terghadap siapa yang telah melakukan suatu tindakan

pada saat terjadinya bencana atau sehingga menimbulkan suatu
bencana; maka perlu penegasan siapa yang harus melakukan tindakan
eksekusi;

2. Dalam hal bencana terjadi akibat ulah manusia, maka law enforcement
harus tegas tercantum dalam UU;

3. Perlunya penegasan mengenai perlindungan terhadap saksi/pelapor,
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khususnya dalam hal bencana kemanusiaan;
4. Peran TNI/POLRI dalam penanggulangan bencana sosial kemanusiaan

sangat penting karena menyangkut penegakan hukum
5. Bencana yang diakibatkan oleh kelalaian (oknum) pemerintah yang

mengakibatkan masyarakat tertimpa bencana, maka sanksinya harus
jelas dan tegas;

6. Pasal 68 ayat (3): sanksi pidana perlu tegas katagorisasi dan kriteria
yang akan diterapkan dalam Undang-Undang.

7. Penanggulangan hukum sebagai akibat konflik sosial perlu tegas agar
terdapat payung hukum yang jelas, khususnya menyangkut saksi, bukti
terhadap tersangka pelanggaran.

c. Aspek Peristilahan
Judul “RUU tentang Penanggulangan Bencana” diusulkan untuk diubah
menjadi RUU tentang Penanganan Bencana karena kata “Penanggulangan”
lebih cenderung reaktif. Sedangkan RUU harus mengakomodasikan aspek
pencegahan, penanggulangan, dan penanggulangan pascabencana
(seperti pencegahan banjir, kekeringan, dan angin ribut sebagai akibat
perubahan iklim)

d. Aspek Efektivitas Penanggulangan Bencana
RUU perlu memberikan batasan waktu penanggulangan bencana, sehingga
situasi bencana tidak boleh terlalu lama karena akan menimbulkan
persoalan lanjutan yang lebih besar;

e. Aspek Penelitian dan Pengembangan
1. Perlu penelitian terhadap potensi dan hal-hal lain yang berkaitan

dengan bencana [lihat pasal 1 ayat (1) dan ayat (4), butir 9];
2. Perlu penegasan bahwa konflik horizontal dapat menimbulkan

bencana sosial/kemanusiaan;

f. Aspek Kesehatan
1. Pasal 9 Point a ditambah tentang kesehatan masyarakat;
2. Aspek kesehatan perlu dimasukan ke dalam Ketentuan Umum;
3. Perlunya perhatian pada aspek kesehatan (fisik, mental, spiritual) dalam

RUU PB.

g. Aspek Pendanaan
1. Penanggulangan bantuan dan anggaran harus ditangani secara baik.

Kemudian, perlu mobilisasi dana masyarakat dalam mengumpulkan
dana abadi untuk kepentingan bencana;

2. Perlu ada anggaran tetap berupa APBN dan APBD;
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3. Perlu adanya dana abadi dengan memanfaatkan bagi hasil/bunga dana
abadi;

4. Penanggulangan bantuan pada korban bencana harus secara
profesional, mengingat banyaknya bantuan yang tidak sampai ke
korban bencana sosial;

5. Sumber pendanaan bencana perlu dialokasikan secara jelas melalui
APBN (pusat) dan APBD (daerah), swadaya masyarakat;

6. Perlunya upaya meminimalisir penyelewengan oleh oknum dalam
penyaluran bantuan bencana;

7. Perlu ketersediaan dana secara memadai dan sarana prasarana untuk
menangani persoalan saat bencana terjadi, seperti kapal laut, dan
perlengkapan lainnya;

8. Perlu digalang partisipasi masyarakat dalam menghadapi bencana
dalam bentuk dana abadi;

9. Bantuan bagi korban bencana ternyata banyak yang tidak tersalurkan
secara adil dan proporsional dikarenakan adanya kerawanan
penyimpangan. Karenanya, pengelolaan bantuna harus dilakukan
secara tepat sasaran dan ketat, serta proporsional.

h. Penyebab dan Jenis Bencana
1. Aspek geografis perlu dipertimbangkan dalam usaha mencegah dan

menangani bencana;
2. Geografis juga menjadi lahan paling efektif bagi munculnya interaksi

sosial secara negatif. Hal disebabkan karena adanya kesenjangan
informasi dan pemahaman terhadap kebiasaan yang dipandang “kurang
baik” antar masyarakat. Hal tersebut, dapat menjadi pemicu bagi krisis
sosial dan kemanusiaan sebagai salah bentuk bencana;

3. Situasi Sebelum bencana dipandang belum konsisten. Hal-hal seperti
apakah yang dilakukan dalam rangka mengkoordinasikan pencegahan
terhadap bencana;

4. Perlu diatur mengenai upaya pencegahan (prevency) bencana alam atau
kemanusiaan, seperi terjadinya rawan pangan;

5. Perlunya penegasan mengenai faktor Penyebab Terjadinya Bencana
sehingga mudah dalam melakukan pencegahan;

6. Kompleksitas bencana, khususnya pada terjadinya bencana sosial yang
diakibatkan oleh interaksi negatif sebagai akibat dari kekerasan;

7. Mengedepankan aspek pencegahan bencana alam;
8. Dalam penanggulangan bencana yang terutama adalah pencegahan

atau upaya preventip dalam rangka mencegah manusia berbuat dosa
dan maksiat;

9. Nama menjadi “UU tentang Pengelolaan Bencana”, sebab
penanggulangan bencana berkonotasi saat dan setelah kejadian;
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10. Awal bencana dipandang karena perbuatan manusia, seper ti
merebaknya minuman keras sehingga dapat memicu konflik sosial.

i. Sarana dan Prasarana
1. Perlu penegasan atas relevansi pengerahan aset Pertahanan RI dalam

rangka penanggulangan bencana; padahal secara realitas keadaan
bencana yang dihadapi merupakan bencana sosial/kemanusiaan;

2. Pasal 9 ayat (2) butir 4 menyangkut sarana dan prasarana umum
(termasuk aktivitas ekonomi) perlu penegasan agar segera dilakukan
rehabilitasi dalam waktu yang tidak terlalu lama;

3. Rehabilitasi infrastruktur kepemrintahan seperti Kantor Desa, dan
berbagai perlengkapan lainnya harus diutamakan;

j. Rehabilitasi Mental Spiritual dan Psikologis
1. Perlunya keterlibatan para pemuka agama agar memberikan iklim

sejuk pada saat terjadinya bencana maupun pasca bencana sebagai
bentuk layanana keagamaan.

2. Perlu menghilangkan trauma yang selalu terjadi pada korban
bencana

3. Rehabilitasi dan rekonstruksi harus melibatkan aspek non fisik,
khususnya rohani (mental psikologis) disamping fisik;

k. Kelompok Rentan
1. Perlu perlindungan terhadap perempuan, anak dan orang tua

(jompo) sebagai pihak yang paling rentan menjadi korban ketika
terjadi bencana;

2. Dalam penanggulangan bencana, khususnya pasca bencana perlu
pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan pemberdayaan
ekonomi.

Dalam kunjungan ke Propinsi Kalimantan Timur diperoleh beberapa
masukan diantaranya: Landasan yuridis harus sesuai dengan beberapa
peraturan terkait, sehingga apa yang menjadi dasar pertimbangan memiliki
kekuatan hukum yang kuat. Beberapa pasal dalam draft belum sinkron
seperti pada Pasal 67 belum lengkap ayat (1) huraf a dan ayat 2 huruf b.
Beberapa ist i lah dalam draft  per lu diperjelas seper ti  k ata “drastis”
Penanggulangan bencana melibatkan semua instansi khususnya satkorlak.
Pengaturan dalam RUU bencana ditekankan pada aspek bencana kebakaran,
banjir dan bahaya penambangan dan dampak lingkungan.

Pendanaan dalam penanggulangan bencana untuk di Kalimantan Timur
cukup s ignif ik an k arena t iap tahun meningk at  mulai  tahun 2002
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dianggarkan 2 M per tahun. Masalah penambangan batu bara yang menjadi
masalah adalah anggaran rek lamasi  maupun pemanfaatan bek as
penambangan masih memerlukan penelitian apakah layak digunakan untuk
perikanan dan untuk sumber air minum. Dari sekretaris daerah Tenggarong
menekankan agar RUU dipertimbangan dengan UU tentang lingkungan
hidup dan pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Sedangkan dalam kunjungan ke Propinsi Bangka Belitung memperoleh
masukan perlunya  memuat penjelasan atau uraian tentang perbedaan
musibah, bencana dan kecelak aan. Dalam pernyusunan RUU per lu
memperhatikan ketentuan dalam UU No. 10 tahun 2004 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan perundang-undangan seperti isi  dalam dasar
pertimbangan, maupun sistimatika. Sampai saat ini dampak penambangan
liar maupun resmi di Kaltim belum memberikan efek yang sudah dirasakan
karena dilakukan jauh dari penduduk. Akan tetapi dampak lingkungan mulai
dapat dilihat dan akan dapat dirasakan di masa yang akan datang.

Di saat terjadi ancaman bahaya Merapi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Pansus RUU tentang Penanggulangan Bencana melakukan
peninjauan lapangan untuk mengetahui kesiapan Pemerintah daerah dan
manajemen penanganan bencana. Langkah-langkah yang dilakukan dalam
menghadapi bahaya merapi, antara lain:

1. Menyusun program Satlak.
2. Melakukan pemetaan DESA RAWAN - TPS - TPA.
3. Menyediakan sarana Transportasi.
4. Menyediakan fasilitas Kesehatan.

Selain itu diperingatkan agar masyarakat tidak melakukan kegiatan di badan
sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi, meliputi Kali Woro, Kali
Gendol, Kali Boyong, Kali Krasak, Kali Sat, Kali Putih, Kali Lamat, Kali Senowo,
Kali Trising, dan Kali Apu. Sungai-sungai ini berada dalam radius 8 km dari
puncak Gunung Merapi dan memasuki daerah Kawasan Rawan Bencana
(KRB) III berdasarkan peta KRB Gunung Merapi tahun 2002.

1. Para penambang pasir tidak melakukan kegiatan penambangan dalam
radius 8 km dari puncak Gunung Merapi dan masuk dalam KRB III
Gunung Merapi

2. Wisatawan dan masyarakat untuk tidak mendaki ke puncak gunung
3. Pemerintah kabupaten di sekitar gunung supaya mempersiapkan

segala sesuatu yang terkait dengan mitigasi bencana akibat letusan
Merapi.
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Akan tetapi dalam peninjauan tidak terungkap kapan siapa yang berwenang
menyatakan status bahaya merapi berikut kriterianya dinyatakan. Disamping
itu minimnya dana alokasi untuk penanganan bencana.

Sedangkan ketika terjadi bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah,
sesuai hasil Rapat pada tanggal 1 Juni 2006 bersepakat melakukan kunjungan
ke Yogyakarta untuk melakukan evaluasi manajemen penanggulangan
bencana pasca gempa bumi. Tujuan kunjungan pasca gempa yang hendak
mengetahui bagaimana manajemen penanggulangan bencana, maka orientasi
yang menjadi sumber informasi adalah BAKORNAS AJU yang menjadi pusat
koordinasi dalam penanggulangan bencana sejak tanggap darurat, rehabilitasi
dan rekonstruksi. Dalam pertemuan anggota Tim Pansus RUU Penanggulangan
Bencana dengan Staf BAKORNAS AJU, diperoleh informasi bahwa organisasi
penanggulangan bencana gempa bumi di Yogyakarta dan Jawa Tengah selain
melibatkan unsur Pemerintah juga berbagai organisasi lokal, nasional dan
internasional.

Dalam menjalankan tugas masing-masing pelaku penanggulangan bencana
tidak lepas dari mekanisme birokrasi dan dukungan sarana dan prasarana,
sehingga dalam menyalurkan bantuan baik bantuan permakanan, alat-alat
keluarga, pakaian, dana, medis dan personil belum didukung mekanisme kerja
yang jelas.

Masing-masing institusi belum jelas koordinasinya, akibatnya di lapangan
tidak ada satu komando, dalam menajemen penanggulangan bencana
masing-masing institusi melakukan kerja tanpa didukung sistem dan
mekanisme, karena memang sesungguhnya tidak disiapkan sebelumnya.
Dengan demikian lembaga yang ada saat ini terkesan bersifat ad hoc,
dibentuk dan bekerja disaat tanggap darurat.

Disamping pola koordinasi yang masih birokratis terutama peran Satkorlak
yang berada di tingkat Propinsi yang lemah menyebabkan bantuan bagi korban
sulit terdistribusikan dengan cepat. Hal ini seperti yang terjadi di salah satu
dukuh Ploso, Desa Wonolelo, Kecamatan Pleret, Bantul terlambat menerima
bantuan. Kelambatan dalam penyaluran bantuan selain tidak jelaskan
koordinasi, mekanisme penyaluran yang birokratis juga dikarenakan tidak
adanya dukungan anggaran yang memadai yang digunakan untuk biasa
penyaluran, sehingga diperlukan anggaran/dana on call.

Pelajaran penting yang dapat diperoleh dari manajemen penanggulangan
bencana gempa di DIY dan Jawa Tengah adalah belum adanya satu komando,
satu korp, dan satu aturan. Karena belum terpenuhinya ketiga hal tersebut
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akibatnya saat terjadi bencana kondisi yang terjadi personil selain terbatas
juga tidak profesional. Lembaga yang ada tidak ada kewenangan yang kuat
sehingga menyulitkan pola koordinasi dan penyaluran bantuan. Sehingga
dalam evakuasi korban dan pemberian bantuan tidak ada data dan informasi
yang akurat.

Permasalahan yang dialami para LSM dalam penanggulangan bencana adalah
kelambanan dan kesigapan aparat yang tidak cepat respon, sehingga banyak
korban yang tidak cepat tertangani dan penyaluran bantuan yang tidak merata.

Berdasarkan hasil kunjungan tersebutdapat disimpulkan, bahwa, manajemen
penanggulangan bencana diperlukan wewenang serta anggaran yang
memadai dan tidak ditangani lembaga yang bersifat ad hoc, sehingga secara
terus-menerus menjalankan tugas, mengingat wilayah Indonesia rawan terjadi
bencana.

Dengar Pendapat

Dalam rangka menyusun RUU, Pansus mengundang berbagai instansi terkait
untuk menerima masukan dan pendapat dari lembaga instansi Pemerintah dan
lembaga Pemerintah non departemen, antara lain antara lain Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan
Meteorologi dan Geofisika, SAR, Palang Merah Indonesia, Badan Koordinasi
Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Arsip Nasional, Bakornas, Badan
Rekonstruksi dan Rehabilitasi, serta Komisi Nasional Keselamatan Transportasi.

Rapat Pansus tanggal 20 September 2005 dengan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara, Sekretariat Negara dan LAN, mendapat masukan dalam
merumuskan kelembagaan yang menangani bencana memperhatikan struktur
kelembagaan pemerintah baik lembaga pemerintah departemen maupun non
departemen serta memperhatikan aspek anggarannya.

Rapat Panitia Khusus RUU PB tanggal 12 September 2005 dengan Bakornas
diperoleh masukan antara lain mengenai efektivitas badan pengelola bencana
nasional khusus yang menangani pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Bakornas sepakat adanya RUU tentang Penanggulangan Bencana bersifat
terpadu mengikat semua institusi. Klasifikasi bencana dan penanggungjawab
terjadinya bencana perlu dirumuskan secara limitatif/jelas/terinci.

Dalam RUU, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi memang belum jelas peran
instansi terkait seperti PU/Kimpraswil. Hal-hal apa yang menjadi tugas bagi
Pekerjaan Umum juga belum dirumuskan secara limitatif.
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Rapat Panitia Khusus RUU Penanggulangan Bencana tanggal 15 September
2005, dengan PMI dan BRR NAD dan Nias menerima berbagai masukan baik
tertulis maupun lisan yang nantinya tidak menambah birokrasi baru. Di antara
memperjelas kualifikasi atau skala bencana dan perhatian berbagai oeraturan
terkait untuk disinkronisasi.

PMI memberikan usulan mengenai peran dan tanggung jawab Palang Merah
Indonesia. Hak, kewajiban dan peran Palang Merah Indonesia diatur dalam
pasal 15, pasal 16 serta pasal 17 RUU dimaksud. Dalam Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) pada halaman 37 dan 38 yang membahas tentang pasal 15,
pasal 16 dan pasal 17 mengenai peran dan tanggung jawab Palang Merah
Indonesia dicantumkan untuk dihapus dengan alasan karena sudah diatur
dalam perundang-undangan tersendiri.

Selanjutnya dalam pasal 21 RUU dimaksud yang mengatur tentang Hak,
Kewajiban dan Peran Lembaga – Lembaga Internasional ditambah 1 ayat ,
sehingga pasal 21 yang semula 3 ayat menjadi 4 ayat. Ayat 4 pasal 21 kami
usulkan berbunyi sebagai berikut : “ Terhadap lembaga-lembaga internasional
yang ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana
diberikan fasilitas keimigrasian, ijin kerja, pengurusan kepabeanan, serta pajak
mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Pertemuan dengan pihak Arsip Nasional pada tanggal 31 Agustus 2005
menyimpulkan pentingnya penyelamatan arsip/dokumen otentik dan kredibel
serta dimasukkan Arnas sebagai bagian dari pelaku penanggulangan bencana.

dok. MPBI
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Selain dengar pendapat, Pansus juga menggelar sejumlah rapat kerja dengan
kementerian terkait dan TNI-Polri untuk menjaring banyak masukan.

“Belajar” sampai ke mancanegara

Tak cukup mendengar banyak masukan dari dalam negeri, Tim Pansus RUU PB
juga “belajar” secara langsung persoalan UU penanggulangan bencana ke
Kanada, Korea Selatan, dan Jepang. Hasil kunjungan teknis diperoleh gambaran
bahwa institusi yang diberi mandat dalam penanggulangan bencana memiliki
penanggung jawab penuh dan otoritas dalam penanganan bencana
sebagaimana ada di Jepang yaitu dewan pusat pengelolaan penanggulangan
bencana (Central Disaster Management Council) yang dipimpin langsung oleh
perdana menteri dibantu oleh menteri negara untuk pengelolaan
penanggulangan bencana (Minister of State for Disaster Management).

Sedangkan di Korea dibentuk sebuah lembaga, National Emergency
Management Agency (NEMA) sebuah organisasi yang membantu pemerintah
dalam penanganan bencana yang memiliki jaringan di masyarakat, tujuan
NEMA ini melindungi Korea dari kehancuran akibat bencana. Dengan motto
“Making Korea Saver” menunjukkan bagaimana pemerintah Korea melindungi
rakyatnya.

Jepang dan Korea memiliki sistem yang lebih maju dalam upaya penanganan
penanggulangan bencana yang perlu kita contoh. Jadi apa salahnya
pengalaman Jepang dan Korea ini kita adopsi, walau tidak sama persis.

Diserahkan pada Presiden

Setelah hampir setahun dibahas, bertepatan dengan setahun setelah peristiwa
gempa bumi dan tsunami di  Aceh dan Nias, Draft   RUU tentang
Penanggulangan Bencana diserahkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya Pimpinan DPR RI sesuai dengan dengan
surat Nomor RU. 02/8793/2005 tanggal 30 Desember 2005 menyampaikan
Draft  RUU tentang Penanggulangan Bencana kepada presiden.

Rancangan Undang-undang Penanggulangan Bencana ini intinya menjamin
(1) bahwa hak atas keselamatan warga negara terhadap bencana adalah hak
asasi. (2) tindakan penanggulangan bencana harus jadi bagian integral dari
proses pembangunan nasional. (3) RUU PB memberikan mandat kepada
lembaga yang bertugas untuk mengesampingkan peraturan perundang-
undangan yang lain jika terjadi bencana. Sebagai contoh, ketika tsunami
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terjadi berbagai instansi seperti kejaksaan, pengadilan dan pemerintah
daerah lumpuh total. Hal ini menyulitkan koordinasi bantuan dari berbagai
negara asing. Bantuan terhadambat karena prosedur adimistratif. Padahal
seharusnya dalam kondisi darurat hal tersebut bisa dikesampingkan.

Dalam draft  RUU PB juga diantur hal-hal mengenai (1) keputusan pemerintah
tentang status darurat bencana berdasarkan tingkatannya; (2) posko
penanggulangan bencana akan bereaksi cepat untuk lakukan tindakan
evakuasi; penyelamatan korban dan jika diperlukan posko dapat meminta
bantuan sumber daya negara yang ada termasuk TNI, Polri, PMI, LSM,
organisasi kemasyarakatan, BUMN dan pihak asing dalam satu komando.
Khusus untuk TNI keterlibatan mereka harus dengan keputusan politik
pemerintah yang selama ini belum pernah dilakukan. Selama ini, TNI serta
merta terlibat karena kemampuan dan fasilitas yang mereka miliki. RUU PB
juga mengatur batas waktu TNI bisa terlibat dalam penanganan bencana
sebelum sepenuhnya mampu ditangani oleh sipil.

Draft RUU PB juga memperhatikan sistem peringaan dini yang berbasis pada
kearifan tradisional dengan melalui tindakan pencegahan dalam bentuk
kurikulum pendidikan. Jenis-jenis bencana yang termaktub dalam RUU PB
diperluas tidak hanya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan,
tsunami, gempa dan gunung meletus tetapi juga bencana yang diakibatkan
oleh ulah manusia seperti kecelakaan transportasi, pencemaran lingkungan,
kebakaran hutan, bencana nautika seperti hujan meteor, degradasi lahan,
wabah penyakit dan epidemi dan kegagalan teknologi.

Hanya dalam waktu satu bulan setelah Draft RUU tentang Penanggulangan
Bencana dikirimkan, presiden pada tanggl 27 Januari 2006 menyampaikan
surat Nomor:  R.11/Pres/01/2006 – yang bersifat segera — perihal penunjukan
wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang
penanggulangan Bencana.

Dalam surat itu, presiden menugaskan menteri hukum dan hak asasi manusia,
menteri pekerjaan umum, dan menteri sosial untuk mewakili presiden dalam
membahas RUU tentang Penanggulangan Bencana.

Pembahasan dan pengambilan keputusan dalam pembahasan RUU tentang
Penanggulangan Bencana mengacu pada Tata Tertib DPR RI Pasal 205 ayat
(1) tentang Pengambilan Keputusan dalam rapat DPR. Intinya, diusahakan
sejauh mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai keputusan diambil berdasarkan
suara terbanyak. (Pasal 205 ayat (2)).
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Pembahasan RUU ini menganut prinsip efektif dan efisien. Bahan pembahasan
utama adalah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Penanggulangan
Bencana dari pemerintah.

1. Ditempat lain, Bakornas menyusun  draft  tentang Reformasi Kelembagaan
yang kemudian menjadi PerPres No. 83 tahun 2005. Buat DPR hal ini seperti
ditelikung, seperti diungkapkan oleh Muqowwam, anggota Pansus RU PB.
Ia menyatakan bahwa ada komitmen tidak tertulis antara Bakornas dan
DPR bahwa Bakornas tidak akan merubah kebijakan sampai Undang-
Undang lahir.

2. Sugeng Tri Utomo, bagian mitigasi Bakornas dan juga Ketua Presidium
MPBI adalah orang yang melakukan perubahan dalam konteks tata
pemerintahan. Ide-ide yang digulirkan di Bakornas dan Bappenas
memperkuat  gerak an perubahan penanggulangan bencana di
Indonesia.

DIM dan Perdebatannya

Sampai di sini, pembahasan RUU Penanggulangan Bencana sudah memasuki
materi krusial, sehingga alotnya pembahasan tentunya akan mempengaruhi
target waktu yang telah direncanakan. Padahal RUU ini sangat dinantikan,
apalagi berbagai bencana terus silih berganti termasuk peristiwa ledakan pipa
gas di Porong Sidoarjo, Jawa Timur dan menimbulkan dampak yang sangat
luar biasa.

Pasal-pasal krusial yang mendapat perhatian khusus Pansus RUU PB DPR RI
dan pihak Pemerintah dalam RUU Penanggulangan Bencana di antaranya
menyangkut hal-hal yang mengatur kelembagaan yang diberi tugas dan fungsi
dalam penanggulangan bencana; mekanisme dan siapa yang diberi
kewenangan menetapk an status darurat bencana; bab peran serta
masyarakat; dan dana penanggulangan bencana.

Pada Masa Sidang III tahun 2006-2007 Panja DPR RI dan Panja Pemerintah
melanjutkan pembahasan dengan mengenai Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah yang ditunda pembahasannya karena belum ada titik temu siapa
yang menjadi unsur dalam badan pelaksana. Untuk diketahui, bahwa masalah
krusial yang terkandung dalam materi pengaturan tentang kelembagaan dalam
proses pembahasannya sudah ada beberapa titik temu, yaitu:

1. Lembaga yang diberi tugas menangani bencana bersifat permanen,
bertanggungjawab langsung kepada Presiden, memiliki kewenangan yang
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kuat dalam melakukan koordinasi antar instansi terkait dan eksekusi
dalam pelaksanaan.

2. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan
Bencana terdiri dari Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur
Pelaksana Penanggulangan Bencana.

3. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dalam BNPB tingkat nasional
mempunyai fungsi koordinasi, pengambil kebijakan dan pengawasan
yang keanggotaannya terdiri dari unsur pejabat Pemerintah terkait unsur
anggota masyarakat profesional setelah melalui uji kepatutan yang
dilakukan oleh DPR RI.

4. Unsur Pelaksana dalam BNPB keanggotaannya terdiri dari para tenaga
profesional dan ahli.

Adapun substansi kelembagaan masih akan dibahas tentang tugas dan
kewenangan dengan tetap memperhatikan dan memperkuat partisipasi
masyarakat. Untuk itu berbagai masukan masih memungkinkan diterima
mengingat hal tersebut berkaitan dengan “Kelembagaan” memiliki posisi
strategis karena akan menjadi pelaksana dalam menangani penanggulangan
bencana.

MPBI menyampaikan Catatan Awal Terhadap Daftar Inventasisasi Masalah
(DIM) Pemerintah terhadap Rancangan Undang-undang Republik Indonesia
tentang Penanggulangan Bencana yaitu :

1. Ketentuan “Menimbang”:
Tanggapan pemerintah untuk menghilangkan menimbang huruf a kami
artikan sebagai :

 • Pemerintah telah menghilangkan arti filosofis yang termuat dalam
UUD 1945, dimana Negara RI Indonesia bertanggungjawab untuk
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, ……

 • Dengan filosofi tersebut hendaknya dipahami bahwa pemerintah
sebagai pemangku pemerintahan merupakan wakil dari negara
untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia.

 • Lebih fatal lagi, bila dihilangkan bisa berakibat pada diabaikannnya
tanggungjawab tersebut kepada rakyat. Oleh karenanya perlu
dipahami negara dalam state dimana negara ber fungsi sebagai
obl igasi  ser ta government dimana negara b efungsi  sebagai
responbility.

 • Bila dihilangkan hanya ada dua aspek pertimbangan pembentukan
undang-undang, yaitu pemikiran sosiologis dan yuridis.
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Tanggapan pemerintah dalam menimbang 4 c,

 • Hal ini secara substansial telah merubah arti karena yang dimaksud
dengan ketentuan penanggulangan bencana yang ada belum dapat
dijadikan payung berbeda dengan selama ini ketentuan yang berkaitan
dengan penanggulangan bencana terdapat dalam berbagai peraturan
perundang-undangan.

 • Usulan draft dari DPR berarti bahwa selama ini telah ada berbagai
peraturan tentang penanganan bencana namun belum ada yang
menjadi payung hukumnya, sehingga hanya peraturan yang relevan
masih mungkin digunakan. Sementara dalam tanggapan pemerintah
berarti bahwa semua peraturan yang ada harus dihapuskan karena
dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat
dan kebutuhan bangsa Indonesia.

Ketentuan Mengingat :

 • Pasal yang diusulkan oleh pemerintah yang hanya mencantumkan
Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 kami anggap belum komprehensif karena Rumusan dalam
Draft RUU DPR sudah memadai, karena peraturan yang dicantumkan
dalam ketentuan mengingat menyangkut “dasar hukum kewenangan
pengajuan dan pembuatan Undang-undang dan dasar hukum
menyangkut substansi RUU”. Oleh karena itu, rumusan DPR sudah tepat,
terlebih harapan kedepan UU PB ini akan menjadi payung hukum.

2. Ketentuan Umum

Pasal 1 tentang Pengertian-pengertian:
1) Usulan Pemerintah untuk merubah sistimatika urutan DIM Nomor 12

angka 1 RUU PB menjadi draft  DIM Nomor 15 angka 4 usulan
pemerintah tidak tepat karena dalam pasal 1 draft RUU PB DPR
merupakan dasar dari penanggulangan bencana, sehingga merubah
pasal 1 telah menyebabkan perubahan arti keseluruhan dalam
ketentuan umum, sehingga kami berharap masih tetap pada usulan
draft RUU DPR.

2) Rumusan Bencana Non Alam dalam dalam usulan pemerintah tidak
jelas dan menimbulkan multi defenisi yang bisa mengaburkan tentang
apa yang dimaksud, kami tetap merekomendasikan agar draft RUU DPR
yang tetap digunakan.

3) Dalam usulan pemerintah Nomor 17, kami merekomendasikan untuk
tetap menggunakan draft  RUU DPR karena rumusan pemerintah tanpa
rekonstruksi, padahal hal ini merupakan bagian penting penanganan
bencana dan merupakan bagian tak terpisahkan dari  proses
penanggulangan bencana.
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4) Dalam usulan pemerintah Nomor 20 dengan mengusulkan rumusan
alternatif dengan menambahkan frasa lembaga berwenang akan
berakibat pada tidak adanya peran masyarakat.

5) Dalam usulan pemerintah urutan 21, 22, 23 lebih baik dicar i
kesepakatan dengan dasar yang jelas.

6) Dalam usulan pemerintah urutan 26, 27, 28 lebih baik dicar i
kesepakatan dengan dasar yang jelas.

7) Dalam usulan pemerintah urutan 29 disarankan untuk tetap
menggunakan draft  RUU PB DPR karena dengan dihapus berarti akan
meniadakan pasal sanksi.

8) Dalam usulan pemerintah urutan 30, 31, 32, 33 disarankan untuk
didiskusikan kembali dan dicari kesepakatan dengan dasar yang jelas
dan tepat.

9) Dalam usulan pemerintah urutan 34 yang merumuskan korban
bencana dengan alasan lebih lazim digunakan tidak benar, sebab
dalam konvensi internasional tentang hak asasi manusia dimana
Indonesia menandatanganinya, diharapkan untuk merubah korban
menjadi masyarakat terkena bencana. Korban mempunyai persepsi
sebagai pihak yang tidak berdaya dan dijadikan obyek, sedangkan DPR
mencoba memposisikan masyarakat yang terkena bencana sebagai
manusia yang wajar namun perlu diberikan support/bantuan karena
bencana.

10) Dalam usulan pemerintah urutan 39 – 71 disarank an tetap
menggunak an asas dalam draft  RUU PB DPR karena lebih
komprehensif dan jelas.

11) Dalam usulan pemerintah urutan 72 – 76 bisa dijadikan bahan diskusi
bersama.

12) Dalam usulan pemerintah urutan 77 – 79 yang disarankan untuk
dihapus tidak akan disetujui oleh anggota DPR karena hal itu menjadi
mandat dari masyarakat kepada rakyat.

13) Secara umum DIM dari Pemerintah untuk Bab III tentang Tanggung
jawab dan Wewenang Pemerintah yang terdapat dalam Nomor urut
81 – 84 serta 92 – 114 tentang Kewenangan Pemerintah memerlukan
pembahasan secara spesif ik melalui  analisis  i lmiah dengan
menekankan beberapa hal :

 • Bahwa DPR mengemban amanat untuk tidak membuat RUU yang
memuat tentang pengulangan masalah, namun diharapkan untuk
memberikan solusi karena masalah besar selama ini adalah
kurangnya koordinasi.

 • Solusi tersebut diharapkan agar dapat melindungi masyarakat
serta dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

14. Dalam nomor urut nomor 85 dan 88 pemerintah mengusulkan
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rumusan agar PMI dihapuskan. Hal ini tidak tepat, karena PMI
mempunyai fungsi yang unik.

15. Dalam nomor urut 115 - 113 tentang Hak, Kewajiban dan Peran
Masyarakat disarankan untuk didiskusikan lebih lanjut dengan
berlandaskan pada UUD 1945.

16 Dalam nomor urut 134 – 141 tentang Hak, Kewajiban dan Peran
lembaga Kemasyarakatan disarankan untuk didiskusikan lebih lanjut.
Namun bila pemerintah menghapuskan mengingat point a (nomor
urut 2) berarti pemerintah tidak konsisten karena kembali memberikan
penjelasan nomor 136.

17. Dalam nomor urut 142 – 150 tentang Hak, Kewajiban dan Peran Palang
Merah Indonesia yang diusulkan oleh pemerintah dihapuskan, DPR
menyarankan untuk tetap diadakan namun melalui proses diskusi
lebih mendalam.

18. Dalam nomor urut 151 – 159 tentang Hak, Kewajiban dan Peran
lembaga-lembaga Internasional yang diusulkan oleh pemerintah
dengan perbaikan redaksional, DPR menyarankan untuk didiskusikan
jangan sampai keluar dari substansi.

19. Dalam nomor urut 151 – 159 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana akan didiskusikan secara intensif.

RUU PB dalam implementasinya dengan UU sektor lain lebih menekankan
pada aspek koordinasi dan pentingnya kesatuan langkah dalam pengurangan
risiko bencana dalam kebijakan pembangunan. Hal ini tercermin dalam
bentuk program maupun kegiatan dari  berbagai sektor di  bidang
penanggulangan bencana.

Untuk memperoleh keselarasan, keserasian dan keterpaduan ser ta
menghindar terjadinya tumpang tindih diperlukan koordinasi yang dimulai
sejak perencanaan hingga pelaksanaan baik di tingkat Pusat dan daerah.
Koordinasi ini juga mencakup koordinasi antar instansi dan koordinasi
internasional.

Mengingat beberapa sektor juga diatur dengan amanat undang-undang,
dalam implementasinya, dapat dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi
sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing.  Misalnya terkait dengan
UU imigrasi, UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Kesehatan, UU
tentang Kehutanan, UU tentang Gedung dan Bangunan, dan UU lainnya akan
semakin mengefektifkan penegakan UU PB.



90

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

Titik-titik Krusial Itu

Dalam proses pembahasan RUU ada beberapa unsur-unsur fundamental yang
menjadi perdebatan dalam pembahasan. Di antaranya adalah tentang
Kelembagaan khususnya yang berkaitan dengan bentuk dan struktur
kelembagaan, unsur dalam kelembagaan dan tugas dan fungsi lembaga. Di
samping itu substansi peran serta masyarakat yang dimasukkan dalam bab
tentang hak dan kewajiban masyarakat menjadi kritik poin, karena di
dalamnya terkait dengan hak-hak bagi korban terkena bencana dan
kewajiban masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sementara itu masalah peran PMI sejak proses pembahasan tingkat I hingga
menjelang pembahasan tingkat II tetap menjadi perhatian, yang intinya
keberadaan PMI dalam RUU PB harmoni dengan hukum internasional.
Demikian pula dengan keinginan masyarakat dan anggota Pansus yang
menghendaki adanya anggaran tersendiri dengan jumlah yang cukup baik
dalam APBN maupun APBD, mengingat selama ini alokasi dana untuk
penanggulangan bencana sangat terbatas bahkan tidak memadai.

Tentang subtansi mengenai sanksi, DPR RI berpendapat tetap diperlukan yang
ditujukan untuk memberikan efek cegah dan jera bagi pelaku, bahkan sanksi
dikenakan tidak hanya anggota masyarakat atau badan hukum (korporasi)
namun juga dikenakan terhadap pejabat negara yang lalai atau sengaja
melakukan tindakan yang dilarang dalam RUU. Meskipun DIM Pemerintah
tidak menghendaki adanya sanksi, namun setelah melalui perdebatan yang
alot akhirnya dalam RUU PB tetap memuat sanksi pidana yang sangat berat
bahkan bagi pelaku korporasi dapat dikenakan sanksi pidana tambahan.

Setelah berbagai materi krusial dapat diselesaikan, maka apabila RUU ini
nantinya diundangkan, UU PB memerintahkan penyusunan dan pelaksanaan
suatu sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dan
berkewenangan.  Sebab nantinya penanggulangan bencana akan dilaksanakan
oleh suatu Badan Nasional yang akan dikepalai oleh seorang pejabat setingkat
menteri. Didalamnya ada unsur pengarah dan unsur pelaksana.

RUU ini juga akan memberikan kepastian hukum kepada keseluruhan urusan
penanggulangan bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, UU ini
memberikan kewenangan kepada Badan Penanggulangan Bencana untuk
melaksanakan koordinasi dengan unsur – unsur pemerintah, non-pemerintah
dan masyarakat. Kewenangan ini lebih dikuatkan dan pada saat terjadi
bencana Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi komando.



91

Merajut Benang Kepedulian

Namun di atas semua itu, aspek kelembagaan lah yang paling alot
pembahasannya, sampai berimplikasi pada target waktu direncanakan untuk
pengesahan RUU PB. Pasal-pasal krusial yang mendapat perhatian khusus
Pansus RUU PB DPR RI dan dan pihak Pemerintah dalam RUU Penanggulangan
Bencana diantaranya hal-hal yang mengatur: kelembagaan yang diberi tugas
dan fungsi dalam penanggulangan bencana; mekanisme dan siapa yang
diberi kewenangan menetapkan status darurat bencana; peran serta
masyarakat; dan dana penanggulangan bencana.

Waktu yang dihabiskan untuk membahas persoalan ini hampir 3,5 bulan
selama periode masa sidang ketiga tahun 2006-2007. Titik temu baru
ditemukan Panja DPR RI dan Panja Pemerintah dalam Rapat Lobby Pansus
tanggal 30 Nompember 2006. Per temuan itu menghasilkan empat
kesepakatan:

1. Lembaga yang diberi tugas menangani bencana bersifat permanen dan
bertanggungjawab langsung kepada Presiden.  Lembaga ini juga memiliki
kewenangan yang kuat dalam melakukan koordinasi antar isntansi terkait
dan eksekusi dalam pelaksanaan.

2. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Nasional Penanggulangan
Bencana. Lembaga ini terdiri dari unsur Pengarah Penanggulangan
Bencana dan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

3. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dalam BNPB tingkat nasional
mempunyai fungsi koordinasi, pengambil kebijakan dan pengawasan
keanggotaannya terdiri dari unsur pejabat pemerintah. Sedang unsur
anggota masyarakat profesional ditentukan setelah melalui uji kepatutan
yang dilakukan oleh DPR RI.

4. Unsur Pelaksana dalam BNPB keanggotaannya terdiri dari para tenaga
profesional dan ahli.

Adapun substansi kelembagaan masih akan dibahas, terutama tentang tugas
dan kewenangan dengan tetap memperhatikan dan memperkuat partisipasi
masyarakat. Untuk itu berbagai masukan masih memungkinkan untuk
diterima mengingat hal yang berkaitan dengan “kelembagaan” memiliki
posisi  strategis, karena akan menjadi pelaksana dalam menangani
penanggulangan bencana. ***
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BAB VII

DETIK-DETIK

MENDEBARKAN
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Bab VII – Detik-Detik Mendebarkan

MPBI berusaha melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) punya peran dalam
penyusunan draft RUU Penanggulangan Bencana sejak awal, diantaranya
dalam turut aktif menjaring masukan demi penyempurnaan draft. Misalnya
saja, pada tanggal 11 April 2006, lembaga ini bersama Federasi Internasional
dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) menggelar
Simposium Internasional tentang Aspek Hukum Internasional dalam
Penanggulangan Bencana. Acara yang digelar di Jakarta ini bertujuan untuk
menghasilkan masukan bagi RUU PB, khususnya yang berkaitan dengan aspek
legal dan hukum internasional. Simposium tersebut dihadiri berbagai
perwakilan organisasi termasuk dari pemerintah, serta Panitia Khusus (Pansus)
Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana DPR.

Di antara rekomendasi yang menjadi kesepakatan peserta simposium adalah
dibentuknya sebuah lembaga yang memiliki peran dalam mengkoordinasikan
kegiatan penanganan bencana di Indonesia. Lembaga ini berwenang untuk
melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak asing, yang
terlibat dalam penanganan bencana dan pemberian bantuan. Rekomendasi
lainnya adalah mengadopsi hukum internasional tentang penanggulangan
bencana yang telah diterapkan di berbagai negara dalam pembuatan UU
Penanggulangan Bencana. Selain itu peserta simposium juga menganggap
penting bahwa berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan bencana di
Indonesia harus memiliki perilaku yang merujuk pada panduan perilaku (code
of conduct) palang merah dalam pemberian bantuan bagi korban bencana.  

Dalam sambutannya saat membuka simposium, Ketua Umum PMI, Mar’ie
Muhammad, mengatakan menyambut baik langkah DPR dan pemerintah yang
berinisiatif membuat UU Penanggulangan Bencana. UU Penanggulangan
Bencana perlu dibuat agar kita bisa lebih efektif dalam menangani bencana,
begitu kira-kira penjelasan Mar’ie.

Dia juga menjelaskan, landasan hukum dalam penanggulangan bencana
berdasarkan pada pengalaman tsunami serta masa rekonstruksi dan rehabilitasi
di NAD-Nias yang menunjukkan masih harus dilakukannya pembenahan di
berbagai hal, di antaranya koordinasi, manajemen logistik, komunikasi serta

Memorandum PMI
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keterlibatan pihak asing yang datang dan memberikan bantuan. Dia juga
mengingatkan agar pembuatan UU Penanggulangan Bencana ini nantinya
jangan sampai mempersulit dalam penanganan bencana, tapi sebaliknya
harus mempermudah berbagai pihak, termasuk berbagai pihak (dalam
maupun luar negeri) yang ingin datang membantu.

PMI bersama MPBI dan NGO lain yang berperan aktif dalam Koalisi RUU PB
aktif demi sempurnanya draft RUU. Tak hanya itu, organisasi ini juga turut
menjadi “seksi repot” dalam memperjuangkan RUU sampai akhirnya dibahas
di DPR. Usaha ini tentu saja dilatarbelakangi satu hal: agar penanggulangan
bencana di Tanah Air berjalan lebih baik.

Pagi itu, 22 Maret 2007 telepon berdering di handphone  Hening dari
Suratman._SH, staf ahli DPR yang mengabarkan bahwa PMI akan menarik
diri dari RUU PB, karena tidak sepakat dengan penjelasan yang ada dalam
draft UU PB tersebut. Menurutnya PMI sudah melakukan lobby ke beberapa
Fraksi dan anggota Pansus agar PMI dikeluarkan saja. PMI meminta agar
penyebutan nama organisasi ini dalam RUU PB dicoret saja.

Hening kemudian melakukan komunikasi dengan Arifin, Manajer Disaster
Manajemen PMI dan Pak Irman Rahman yang memberikan beberapa alasan
agar jangan sampai PMI keluar dari  draft  RUU yang hampir disahkan tersebut.

Hening kecewa, ia iangat betul bahwa masuknya PMI dalam RUU PB adalah
inisiatif bukan dengan sendirinya, namun dengan penuh perjuangan dan
MPBI bersama Koalisi telah memperjuangkannya sejak awal dan berusaha
melibatkan dalam berbagai pembahasan. Hening ingat juga bagaimana ia
berusaha mencari sendiri melalui website peran PMI, pekerjaaannya hingga
mencari informasi agar bisa mempengaruhi DPR untuk memasukkan PMI
dalam RUU PB. Informasi dari PMI satu-satunya berasal dari kiriman Jonny
Mahmudi salah seorang staf IFRC yang berada di Bangkok.

Puji Pujiono yang memahami berbagai aturan internasional memberikan
penjelasan bagaimana peran palang merah dalam sebuah negara,
berdasarkan konvensi internasional, lembaga ini diakui keberadaannya dan
menjadi representatif  lembaga kemanusiaan di satu negara. Dalam
Konferensi Internasional Palang Merah tahun 1986 serta Konferensi Geneva
1949 disebutkan bahwa suatu negara hanya diperkenankan menggunakan
salah satu lambang kepalangmerahan, yaitu “palang merah” atau “bulan
sabit merah”. Artinya, secara kelembagaan, PMI adalah organisasi formal
yang hanya ada satu-satunya di  Indonesia dan yang diakui  secara
internasional.
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Selain itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur
pula tentang penggunaan lambang. Dan, sesuai dengan Keputusan Presiden
No.  25 Tahun 1950 dan No. 246 Tahun 1963, yang hingga saat ini masih
berlaku, Indonesia menggunakan lambang “Palang Merah”.

Memang dalam pembahasan soal peran PMI ini, ruang sidang Pansus agak
sedikit “hangat”. Banyak kepentingan di dalamnya. Misalnya saja, ada pihak
yang meminta organisasi  Bulan Sabit  Merah Indonesia juga turut
dicantumkan dalam RUU PB jika PMI juga disebutkan di sana. Pencantuman
kata “PMI” tak dipungkiri menyebabkan kecemburuan bagi organisasi
kemanusiaan lainnya.

Tak hanya MPBI yang terperanjat dengan keputusan PMI ini. Memorandum
mereka juga membuat Pansus RUU PB DPR RI – yang saat itu sudah bisa sedikit
bernapas lega karena kerja panjang mereka tinggal selangkah lagi –
terperanjat. Pencabutan PMI dari RUU itu tidak sesederhana menggerakkan
tangan menekan tombol delete di tuts keyboard komputer, selesai semua
urusan. Apalagi hal itu terjadi dalam dua hari menjelang palu diketuk.

Pansus RUU PB mengadakan pertemuan mendadak khusus untuk membahas
hal ini dan sidang paripurnapun ditunda. Nama PMI memang dicoret pada
akhirnya, namun ada sedikit catatan dari ketua sidang paripurna. “Jangan
sampai hal semacam ini lagi dan menjadi preseden buruk bagi pembahasan
suatu RUU di kemudian hari….”

Menggalang Input di Ujung Jalan

Bulan Januari  – Maret 2007 adalah tit ik akhir  pembahasan, t it ik ini
merupakan titik yang paling mendebarkan yang membuat pembahasan ini
menjadi menarik diantaranya adalah;

1. Ada kekhawatiran bahwa pembahasan ini akan kehilangan momentum
sehingga semangat  anggota dewan maupun masyarak at  yang
mendukung RUU ini menjadi melemah.

2. Masih banyaknya DIM yang mesti dibahas karena kurangnya ‘leadership
dan kepakaran penanggulangan bencana’. Hal ini bisa teratasi setelah
Puji Pujiono kembali dari tugasnya di Kobe dan menyerahkan dirinya
untuk kembali menjadi ‘pendamping’ Pansus dalam pembahasan serta
adanya kekhawatiran bahwa UU tersebut mangalami banyak distrorsi
sehingga nantinya justru akan merugikan rakyat.
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Melihat kondisi ini, Hening yang menjadi manajer program MPBI kemudian
memposisikan ‘berlawanan’ dengan Pansus. Hal ini sebagai langkah untuk
mengkristis kembali RUU PB yang rencananya akan segera disahkan. Ia
berusaha untuk melakukan kontak kembali koalisi RUU PB yang lama tidak
bertemu dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan.

Pada tahap awal MPBI mengirimkan draft RUU PB dari DPR dan naskah
akademis kepada LSM yang berbasis HAM, LSM Lingkungan, perempuan,
wartawan hukum untuk mendapatkan input. MPBI mengirimkan ke 22 LSM
dengan harapan agar teman-teman dari berbagai NGO memberikan input.
Sayang sekali tak satupun NGO yang waktu itu memberikan tanggapan.

Dalam aspek substansi ada beberapa yang menjadi catatan dan harus dibuat
lebih jelas yaitu :

o Penetapan bencana nasional dan daerah.
o Penyebutan dengan tegas, jika UU lain terkait dengan UU PB, maka harus

mengacu ke UU PB. Apakah UU PB mempunyai daya aksa agar UU lain
tunduk?

o Ajakan untuk: asistensi DPR, komunikasi ke publik, termasuk link
dengan jaringan internasional.

Dalam sharing itu diulas kembali beberapa poin penting ;
Latar belakang, MPBI mendorong sejak 2003. Ketika bencana tsunami
Aceh, menjadi peluang untuk mendorong percepatan lahirnya RUUPB.
MPBI cek ke Baleg, dan ternyata pada tahun 1998, Depsos pernah
menajukan satu rancangan.
MPBI membentuk koalisi (WALHI, Depsos, Depkes, UN, dll) yang luas
dan bekerja dengan panja Komisi VIII DPR RI. Sudah dilakukan 200
event public untuk menggalang gagasan RUU PB. Sudah dilakukan
lobby dan pendalaman materi PB dengan anggota DPR.
Draft sudah dihasilkan, diadopsi oleh DPR dan dibentuklah Pansus RUU
PB, beranggota 60 orang. (hanya 20 orang yang paham betul isu PB-
hasil asistensi MPBI). RUU PB menjadi inisiatif DPR. Depsos sebagai
penerima Ampres, menindaklanjuti dengan 2 kementrian lainnya.
Dengan diadopsinya oleh DPR-Pemerintah, proses menjadi lambat dan
bertele-tele. RUU PB pada akhirnya kehilangan momentum. MPBI,
kala itu dipegang oleh Puji, belum melakukan transfer advokasi yang
baik, sehingga proses pengawalan RUU PB hilang.
Penundaan yang cukup lama di  Pansus karena adanya
ketidaksepakatan untuk aspek kelembagaan yang bertanggung jawab
mengurus pengelolaan bencana. Selain itu, sebagai counter terhadap
RUU PB Depsos mengeluarkan satu rancangan baru tentang bencana



99

Merajut Benang Kepedulian

dan kedaruratan sosial. Disisi lain DPR ingin mendapatkan juga
kewenangan untuk mengelola bencana, dengan membentuk lembaga
khusus dibawah legislatif.
Kompromi 3 menteri dan DPR :
 o Penanggulangan bencana  pekerjaan Eksekutif.
 o Bencana bukan sekedar kedaruratan.
Saat ini, PANSUS sudah kembali aktif dengan asistensi kembali dari
MPBI, UNDP, dll. RUU PB sudah mulai dibaca ulang dan diperbaiki
rumusan pasal-pasalnya. Sidang terakhir dengan eksekutif (sosial) dan
pansus DPR, secara substansi sudah diselesaikan.
Pansus akan menyerahkan RUU PB minggu ke dua bulan Maret.
Pembahasan RUU di Pemerintah hanya dibahas dengan 3 menteri
(departemen) melalu Amanat Presiden (AMPRES). Walaupun berjalan
cepat pembahasannya, akan ada kesulitan untuk mendapatkan
persetujuan dari Departemen Sektoral.
Usulan :
 o segera melakukan konsultasi dengan departemen sektoral,

termasuk berbagai lembaga yang melakukan penanggulangan
bencana, dll.

 o Menggaungkan pentingnya RUU PB ini ke publik, termasuk ke
masyarakat internasional.

Penting bagi MPBI mendorong forum terbuka dengan departemen
sektoral, sehingga UU PB ini bisa dijalankan. Daripada tidak bisa
dijalankan, karena bagaimana pun pelaksana dari UU PB ini adalah
departemen sektoral dan daerah.

dok.www.google.co.id
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RUU PB ini jangan sampai mengurangi semangat publik untuk
membantu/berbuat sesuatu  tidak seluruhnya diambil peran oleh
pemerintah, terutama dalam mengumpulkan dana publik. RUU PB
tidak membatasi ruang partisipasi publik (sebagai perspektif ). RUU
PB ini masih terlihat ada semangat menggusur partisipasi publik.
Harus dicermati, bencana mengakibatkan dua kali kerugian bagi
korban, pertama digusur karena bencana; kedua mengusur karena
wilayah bencana dijadikan peruntukan lain.  Bencana mengakibatkan
hilangnya masyarakat sipil.
RUU ini datangya dari masyarakat sipil. RUU ini “berbasis hak”,
termasuk hak untuk mengatasi penanggulangan bencana, termasuk
pertanggungjawab bagi siapa saja yang mengumpulkan dana publik.
Parameter :
 o Kedalaman materi.
 o Sinkronisasi – konsistensi.
 o Perspektif : Demokrasi (Partisipasi).
 o Perspektif HAM  kelompok rentan bencana (perempuan, anak,

masyarakat adat, marjinal, miskin kota, penca, manula, dsb).
 o Perspektif pengurangan resiko.
Jadwal RUUPB :
 o Pembahasan – konsultasi sektoral – minggu 2/3 maret.
 o Finalisasi – akhir Maret .
 o Formalisasi – Juni.
 o Diseminasi – Juli.
 o Namun peda kenyataannya ak hir  Maret  2007, RUU sudah

disepakati oleh Rapat Paripurna DPR RI.
Melihat kondisi tersebut, maka strategi yang kemudian dijalankan
adalah :
 o Pembahasan substansi di DPR sudah ditutup. Peluang yang masih

memungkinkan adalah melalui: anggota DPR, Dep. Sektoral, ?
Menurut Puji, masih dimungkinkan oleh bagi masyarakat sipil
untuk hearing dengan Pansus selama RUU belum disahkan.

 o Tidak melakukan counter productive inisiatif dari upaya advokasi
yang sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil, oleh
kelompok masyarakat sipil lainnya. Sehingga harus ada advokasi
solid dan usulan solid yang bisa difasilitasi MPBI.

 o Tim yang mereview RUU PB difasilitasi MPBI – Hening Parlan.
Terutama untuk bidang hukum. RUU PB ini akan menjadi lex
specialis dengan UU lainnya. Harus dilakukan uji materil terhadap
UU lain (specialis maupun yang generalis). Tim ini kemudian
melakukan serangkaian kegiatan dengan mengundang yang
mempunyai keahlian dalam bidang hukum diantaranya adalah
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Budi Widjarjo, Suratman, Yovita dari UNIKA Semarang, Sulaiman
Sembiring, Ricardo, Julia Kalmirah, Jevelina, dan Firmansyah
Arifin.

Substansi dan Kompromi

MPBI bersama Koalisi RUU Penanggulangan Bencana pada 5 Juni 2005
menyampaikan draft Naskah Akademis dan RUU PB. Draft tersebut kemudian
dibahas dan diadopsi oleh DPR.

Untuk draft naskah akademis, seluruh materi dan isinya diadopsi oleh DPR,
hal ini berarti DPR sepakat dengan apa yang menjadi harapan dan esensi
dari masyarakat sipil atas UU PB ini. Sedangkan dalam draft RUU PB hasil
pembahasan DPR tidak semua menjadi materi RUU PB sekarang, 70% diadopsi,
30% kompromi. RUU PB saat ini berisi:

o pemerintah pengelola bencana,
o mainstreaming komponen bencana dalam rencana pembangunan,
o alokasi anggaran nasional dan daerah,
o membentuk badan pengelola bencana setingkat menteri di nasional

dan Sekda di prop/kota/kab,
o kewenangan pemerintah pusat untuk menetapkan keadaan bencana

(kemudahan akses peri j inan, penggerak an aset dan dana,
kelembagaan  posisi badan menjadi penting),

o harmonisasi dengan UU Pemerintah Daerah (membentuk badan
pengelola bencana di daerah),

o bantuan/lembaga yang memberi bantuan.

Selain itu ada beberapa hal yang diusulkan oleh MPBI sebelum RUU PB disahkan
demi penyempurnaan diantaranya adalah :

1. Analisis Secara Umum
Dihadapkan dengan bencana yang terjadi dewasa ini dapat dikatakan
bahwa RUU PB sangat penting karena secara substansial RUU PB
mengatur perihal yang akan memberikan dampak yang sangat luas baik
berkenaan dengan kewilayahan maupun masyarakat yang berpotensi
sebagai korban bencana.

2. Generalisasi Bencana
Adanya generalisasi dalam memahami bencana. Generalisasi dalam
memahami bencana adalah sebuah kesalahan dan bias fundamental
karena faktanya bencana tidak tunggal. Meskipun dalam pasal 1 bencana
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dibagi dalam tiga pemahaman (bencana alam, non alam dan sosial namun
pemahaman tersebut hanya terhenti sebatas definisi dan diterjemahkan
dalam pasal-pasal berikutnya.

3. Kekhawatiran Menggusur Rakyat Miskin
Selain generalisasi juga terbangunnya semangat meninggalkan rakyat
dalam penanggulangan bencana. Hal ini bisa dilihatnya dominasi otoritas
dalam penanggulangan bencana di pihak pemerintan dan melemahnya
pengaturan tentang hak-hak rakyat dalam penanggulangan bencana.

4. Problem Pengaturan Kelembagaan yang tidak tuntas
Meskipun pada satu sisi Pemerintah dan DPR melihat bahwa RUU PB
sangat mendesak untuk segera didorong menjadi UU namun di sisi lain
mereka tidak memiliki sensitifitas terhadap realitas bencana  yang sedang
dan kemungkinan masih terus terjadi. Hal ini bisa dilihat dari pengaturan
tentang lembaga (yang disebut Badan Nasional Penanggulangan
Bencana) yang akan bekerja dalam penanggulangan bencana. Di dalam
RUU PB soal pengaturan kelembagaan akan diserahkan pada peraturan
di bawah UU. Artinya meskipun RUU PB kemudian menjadi UU maka tidak
otomatis bisa menjadi dasar dalam penanggulangan bencana sebab
masih harus sabar menunggu pemerintah membentuk lembaga tersebut.
Oleh karena kelembagaan ini sangat vital seharusnya DPR tidak bisa
menyerahkan begitu saja pada Pemerintah. Sebagai sebuah lembaga yang
memilik i  peran sangat penting maka akan lebih strategis bi la
kelembagaan yang dimaksud diatur dalam UU PB.

5. Kendala dan Kendali Kelembagaan (BNPB)
Besarnya wewenang yang dimil ik i  oleh lembaga dalam
menyelenggarakan penanggulangan bencana perlu dikendalikan melalui
mekanisme yang jelas. Internal kontrol dari pemerintah tentu saja tidak
mencukupi. Untuk itu harus ada peraturan yang menjadi agar pemerintah
dan lembaga yang memiliki otoritas dalam penanggulangan bencana
(BNPB) tidak melakukan detournement de povoir. Selama ini yang efektif
adalah adanya sanksi  yang jelas berkenaan dengan terjadinya
penyalahgunaan wewenang, kesalahan prosedur yang dilakukan oleh
pemerintah dan lembaga yang memiliki otoritas dalam penanggulangan
bencana. Demikian pula sebaiknya ketika BNPB gagal melakukan
koordinasi menyelenggarakan penanggulangan bencana karena faktor
eksternal. Tampaknya tidak terjawab dalam RUU PB ini.

6. Wewenang, prosedur dan Pengembangan Kelembagaan
Pengaturan yang jelas berkenaan dengan kebencanaan dan
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penanggulangannya akan mempermudah pengaturan akan wewenang
apa saja yang dibutuhkan serta prosedur yang dibutuhkan agar
wewenang bisa dijalankan. kemudian berbicara tentang kelembagaan
seperti apa akan bertanggungjawab dan memiliki otoritas menjalankan
wewenang tersebut.

7. Relasi wewenang dan prosedur dengan hak-hak rakyat
Dalam perspektif demokrasi, Negara dalam hal ini pemerintah dalam
menjalankan kekuasaannya harus tetap dalam kerangka demi kentingan
umum. Bukan kepentingan umum yang diartikan secara manipulatif
karena faktanya kepentingan umum banyak disalahgunakan hanya untuk
melakukan tindakan untuk merepresi rakyat. oleh karena itu, dalam
konteks kebencanaan pengaturan kepentingan umum atau dengan
bahasa lain yang intinya kemudian merugikan rakyat harus dibatasi.  Salah
satu yang membatasi agar kekuasaan tidak sampai counter productive
adalah hak-hak rakyat. Dimana hak-hak tersebut harus diatur secara jelas
tidak hanya seperti yang ada dalam RUU PB saat ini. Pengatuan secara
rinci sangat penting untuk melindungi kepentingan korban bencana
ketika terjadi bencana.

8. Perspektif HAM
Di dalam RUU PB tidak memberikan pengaturan secara jelas tentang
bagaimana memperlakukan kelompok rentan terkena resiko bencana
seperti kelompok penca, orang tua, perempuan dan anak, kelompok
miskin kota, buruh kecil, petani kecil/buruh tani dan masyarakat adat.
Seharusnya RUU PB mempertimbangkan dan memberikan perlakuan
khusus bagaimana agar kelompok yang rentan terkena resiko bencana
bisa dilindungi dari ancaman bencana.

9. Pentingnya bab tentang Sanksi.
RUU PB sudah seharusnya mencantumkan sanksi terhadap berbagai
semua bentuk tindakan yang dianggap penting wajib dilakukan atau
dilarang untuk dilakukan menurut RUU PB tersebut bila tidak maka UU
PB tersebut akan tidak memiliki kekuatan mengikat (law enforment) dalam
penerapannya.

10. Reservasi pasal penting
Berkenaan dengan proses pembahasan dan masih banyaknya permasalah
di dalam RUU PB maka dalam  house keeping provision sebaiknya ada pasal
yang menjadi jaring pengaman agar UU PB yang lahir nanti dengan mudah
bisa diperbaiki tanpa harus berdebat atau harus antri dalam daftar UU
yang harus diubah oleh DPR.
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Catatan-catatan tersebut disampaikan kepada DPR melalalui diskusi di MPBI
bersama anggota Pansus Bapak Kyai Haji Daroji yang juga disampaikan
melalui fax kepada Panitia Kerja DPR.

Sayangnya ada proses diskusi yang itu diluar kemampuan MPBI, dimana ruang
pembahasan ‘seratus persen ada di anggota Panja’ sehingga beberapa hal
tersebut bisa masuk namun beberapa yang lain tidak bisa. Ada proses
kompromi dalam pembahasan di DPR. ***
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BAB VIII

DIMULAINYA BABAK BARU
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Bab VIII – Dimulainya Babak Baru

Maret yang Bersejarah

Kamis, 29 Maret 2007 menjadi tonggak penting dalam manajemen bencana
di Tanah Air. Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketuanya,
Muhaimin Iskandar, di Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, sepakat menyetujui
RUU Penanggulangan Bencana untuk disahkan menjadi undang-undang.
Sebanyak 10 fraksi yang ada menyatakan setuju secara bulat.

Sebelumnya, dalam pendapat akhir, pemerintah yang diwakili oleh Menteri
Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto menyatakan bahwa RUU PB disusun
untuk menangani masalah bencana. Selesainya pembahasan RUU PB yang
dibahas sejak Mei 2005 hingga Maret 2007, terjadi atas kesamaan tekad
antara pemerintah dan DPR.

Djoko Kirmanto dalam pidatonya mencatat tujuh masalah mendasar yang
diatur dalam RUU PB tersebut. Per tama, dalam RUU PB disebutk an

dok.www.google.co.id



108

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

pengertian bencana. Yaitu peristiwa yang mengancam dan mengganggu
kehidupan, yang disebabkan baik oleh faktor alam, non alam, sosial, ataupun
kegagalan teknologi yang mengakibatkan timbulnya korban manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta faktor psikologis.

Kedua, penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui tiga
tahapan, yaitu pra bencana, tanggap darurat bencana, dan pasca bencana.
Dalam hal ini, perlindungan masyarakat terhadap bencana dilakukan
meliputi tiga tahapan tersebut.

Ketiga, dan ini yang paling krusial menurut Djoko, yaitu pembentukan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional ataupun
daerah. BNPB tersebut mempunyai hubungan antarlembaga vertikal antara
pusat dan daerah, baik tingkat I ataupun tingkat II. BNPB dinilai perlu
dibentuk karena lembaga penanggulangan bencana yang ada saat ini
seper t i  Bakor nas, Sakor lak, Sakor lak PP, t idak memil ik i  hubungan
kelembagaan.

Keempat, lembaga yang melakukan penanggulangan bencana bukan hanya
pemerintah, tetapi juga lembaga lembaga usaha swasta dan lembaga
masyarakat. Jadi, penanggulangan bencana bukan hanya tanggungjawab
pemerintah saja, tetapi juga seluruh komponen masyarakat.

Dalam poin kelima dipaparkan mengenai pengaturan dana siap pakai untuk
penanggulangan bencana, dengan pertanggungjawaban secara khusus
oleh pemerintah. Dan pada poin keenam, ia menyoroti pelaksanaan
pertanggungjawaban penanggulangan bencana di tiap tahapan.

Selain itu, RUU PB juga mengatur penyelesaian sengketa dan dapat dijerat
tindak pidana bagi oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dalam
penanggulangan bencana.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU PB Aisyah Baidowi (F-PG) menyampaikan
bahwa RUU PB merupakan keprihatinan DPR RI terhadap bencana yang
merupakan masalah komplek. Sebab, bencana menimbulkan masalah sosial,
ekonomi, infrastruktur, dan menghambat pembangunan nasional.

Sebelum palu diketuk, masing-masing Fraksi memberikan pandangan
umumnya. Tanggapan akhir Fraksi-Fraksi disampaikan oleh Andi Ghalib (F-
PPP), Ilyas Syirat (F-PKB), Ansory Siregar (F-PKS), Muhammad Fauzi (F-BPD),
Tyas Indyah Istandra (F-PG), Ben Vincent Djehan (F-PDIP), Candra Pratomo
Samiaji Mas Said (F-PD), Carol Daniel (F-PDS) dan dua fraksi lainnya.
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Fraksi  PKB dalam pandangannya menekank an pentingnya UU
Penanggulangan Bencana. Fraksi ini juga memberi dukungan terhadap
pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. F-PKB juga
menggarisbawahi bahwa RUU ini merupakan calon UU yang paling lama
dibahas, karena menyita waktu hampir dua tahun, sejak usulan pertama RUU
ini baru masuk pada Mei 2005 lalu.

Sementara itu, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi dan Fraksi Partai Golkar
menekankan adanya aspek pidana bagi pelaku penyelewengan
penanggulangan bencana yang juga diatur dalam RUU PB. Sedang F-PDIP
memberi cacatan kepada pemerintah untuk segera membuat Peraturan
Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres), yang menunjang UU ini
dalam waktu paling lambat enam bulan.

Menurut Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS), alotnya RUU ini bukan karena
perdebatan yang sengit, tapi karena isu penanggulangan bencana dianggap
isu yang “kurang seksi” alias dipandang kurang penting oleh sebagian kalangan.
Melalui juru bicaranya, Fraksi ini menyebut RUU ini bakal menjadi UU khusus
(lex speIcialis) dan sudah memenuhi persyaratan;  RUU ini menyangkut tuntutan
kondisi krisis dan memiliki substansi hukum tentang tanggap darurat.

Sementara itu, F-BPD melalui juru bicaranya menyambut baik bakal
dibentuknya badan khusus yang bernama Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB). Badan ini memiliki struktur dari pusat hingga ke daerah.
Badan ini harus melibatkan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan
komposisi, bahwa antara wakil pemerintah dan perwakilan masyarakat harus
seimbang.

Fraksi ini juga menyambut baik dihapusnya monopoli kepalangmerahan.
Menurut Fraksi ini, Konvensi Jenewa 58 tahun yang lalu memang hanya
memandatkan tugas itu kepada Palang Merah, namun produk hukum itu
sudah usang. Sekarang banyak lembaga bantuan kemanusiaan selain Palang
Merah. Oleh karena itu, RUU ini harus mengakomodasi peran serta lembaga
non Palang Merah Indonesia (PMI).

Sedangkan Fraksi Partai Golkar (FPG) berharap penanganan bencana harus
lebih tegas. Setiap penyelewengan harus bisa dijerat pidana karena melukai
nilai-nilai kemanusiaan.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menuntut Pemerintah
harus bergerak cepat, dengan segera menyusun Peraturan Pemerintah (PP)
untuk menjalankan UU PB ini.
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Sedangkan Fraksi Partai Demokrat menilai, penanganan bencana harus
lebih kompleks. Penanganan bencana meliputi pencegahan, tanggap
darurat, dan aksi pascabencana.

RUU PB, setelah disahkan menjadi UU nantinya, akan memberi dasar yang
formal untuk tindakan penanggulangan bencana. UU ini akan memberikan
dukungan resmi untuk rencana, penataan kelembagaan, tindakan kesiapan,
serta tindakan tanggap darurat dan lain-lain. Nantinya, UU tentang PB
membagi tanggungjawab secara hukum dan memastikan bahwa tanggung
jawab akan dilaksanakan secara benar.

Indonesia membutuhkan UU ini sejak lama. Jumlah penduduk Indonesia
sangat besar dan wilayah Indonesia berada di zone dunia yang rawan
bencana, atau dengan kata lain, masyarakat Indonesia hidup bersama
berbagai bencana. Untuk itulah hadirnya sebuah UU Penanggulangan
Bencana menjadi sangat penting.

Sekuntum Mawar Putih

Di luar ruangan Sidang Paripurna, sedikitnya 20 orang yang tergabung dari
Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) mengapresiasi
disahkankannya RUU PB dengan cara berbeda. Mereka menyiapkan 500 lebih
kuntum mawar putih dan membagi-bagikannya kepada para wakil rakyat.
Pada tangkainya, ditempelkan kertas bertuliskan “Rasa Aman dan Terlindungi
adalah Hak asasi Rakyat”. Selain sekuntum Mawar Putih juga ada happening
art  yang menggambarkan rakyat berduka yang terkena bencana dan rakyat
bahagia setelah adanya aturan tentang bencana.

Hal ini merupakan ungkapan rasa syukur karena RUU PB merupakan langkah
panjang MPBI sejak tahun 2003 hingga akhirnya disahkan di Sidang Paripurna
2007. Keterlibatan MPBI dan berbagai komponen masyarakat sipil lainnya
dalam membidani lahirnya UU ini selama kurang lebih dua tahun terakhir
tidak sia-sia.

Bagi staf MPBI tak masalah dia harus mendatangi banyak toko bunga untuk
mengumpulkan kuntum-kuntum mawar putih. Kerja keras dan melelahkan
sepanjang dua tahun lebih buat staf  MPBI dalam menyiapkan dan
melaksanakan berbagai kegiatan seolah terbayar sudah.

Beberapa dari mereka tak sanggup membendung air mata. Bagi Hening
Parlan, mawar putih merupakan simbol ketulusan dan kelurusan hati. Saat
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DPR RI digoyang pemberitaan soal laptop (saat itu) dan dipandang negatif
bagi sebagaian masyarakat ternyata, masih ada anggota dewan yang
bersungguh-sungguh memperjuangkan rakyat melalui semangatnya dalam
membahas RUU Penanggulangan Bencana. Asal  tahu saja, seper ti
diungkapkan juru bicara F-PDS, penanggulangan bencana bukanlah isu yang
“seksi”. Pembahasannya pun dengan anggaran yang cekak.

Ibu Aisyah Baidhawi yang sejak awal menjadi leader dalam pembahasan ini
turut meneteskan air mata. Beliau yang berasal dari komisi VIII adalah sosok
yang penuh semangat dan konsisten dengan apa yang diperjuangkan. Rasa
syukur ini juga dirasakan oleh mereka yang aktif.  Suratman SH, ia adalah sosok
pendiam yang menjadi paling sibuk, posisinya sebagai staf ahli DPR menjadi
posisi yang penting karena ia menjadi penghubung kepada masyarakat sipil.
Selain itu juga ada Bapak Widodo dari PDID, KH. Daroji, Bapak Cecep, Ibu
Nidalia, Bapak Muqowwam, Bapak Imam Sudja, Bapak Rendi, Bapak Adji Mas
Said, dan masih banyak lagi. Mereka semua adalah sosok yang selama ini
bekerja keras atas dilahirkannnya UU PB.

Pengesahan Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana ini baru
merupakan langkah awal untuk penanganan bencana yang lebih baik di
masa yang akan datang. Tantangannya ke depan adalah bagaimana
pemerintah dengan dukungan semua pihak bisa mengimplementasikan UU
ini  sehingga masalah-masalah yang selalu muncul  dalam kegiatan
penanganan bencana bisa tertangani dengan baik.

Masih Diperdebatkan

Tak ada gading yang tak retak. Pemeo ini  juga ber laku bagi  UU
Penanggulangan Bencana. Tak berapa lama setelah disahkan di DPR, kritik
terhadap UU ini banyak dilontarkan. Secara kasat mata, UU yang kemudian
disahkan Presiden pada 26 April 2007 dalam UU No. 24 Tahun 2007 sebagai
UU Penanggulangan Bencana mengandung beberapa kerancuan,
diantaranya adalah :

1. Definisi Bencana
 o Dalam Pasal 1 UU PB, Bencana adalah Bencana adalah peristiwa atau

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan
dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam
dan/atau faktor  nonalam maupun faktor  manusia  sehingga
mengak ibatk an t imbulnya korban j iwa manusia , k erusak an
lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
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Ada dua kerancuan dalam definisi ini :
 o … rangk aian per ist iwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat … bila maíz merupakan
rangkaian peristiwa yang mengancam maka belum dinyatakan
sebagai bencana Namur maíz merupakan hazard.

 o … yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam
maupun faktor manusia… dengan kalimat ini akan mereduksi definisi
bencana. Bila kita konsisten dengan paradigma pengurangan resiko
bencana, maka kita tak perlu lagi menyebutkan sebabnya, karena
dengan menyebutkan penyebabnya seperti bencana alam atau non
alam maka akan mereduksi arti dari bencana, bahkan akan bisa
dijadikan alasan atau dalih dalam penegakan hukum terutama dalam
kasus-kasus lingkungan hidup.

2. Penanganan vs Penanggulangan
Bila kita konsisten dengan Naskah Akademis maka harusnya bukan
Penanggulangan, Namun Penanganan, karena Sejak awal UU ini mengaju
pada definisi dari ISDR tentang Penanganan Bencana. Meski demikian
menurut Tim Bahasa DPR, maka arti Penanggulangan dalam UU ini sama
artinya dengan sebuah proses yang komprehensif dalam penanggulangan
bencana sebagaimana arti dari Penanganan. Bila subastansinya bisa
dipahami dan ada persamaan persepsi  maka kalimatnya bisa
dikompromikan.

3. Penyelenggaraan Penanggulangan B encana vs Paradigma
Penanggulangan Bencana
Dalam UU PB ini pekerjaan atau penyelenggaraan penenggulangan
bencana didasarkan pada siklus penanggulangan bencana, dimana
dibedakan dari masa sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya
bencana dan sesudah terjadinya bencana. Padahal bila kita konsisten
dengan paradigma pengurangan resiko harusnya tindakan/
penyelenggaraan PB tidak didasarkan pada pembagian sesuai siklus
bencana, tetapi harusnya konsisten pada pemaduan pengurangan resiko
disemua penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4. Perencanaan Pembangunan vs Perencanaan Penanggulangan
Bencana
Dalam pasal 35 dan 36 dinyatakan tentang Perencanaan Penanggulangan
Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan
dikoordinasikan oleh Badan. Perencanaan ini seakan lepas dari Rencana
Pembangunan, padahal seharusnya Perencanaan Penanggulangan
Bencana terintegrasi dalam Perencanaan Pembangunan.
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5. Sanksi.
Dalam UU PB tidak jelas sanksi yang termuat, sehingga hal ini bisa
membingungkan.

Sementara analisis lanilla yang menyatakan bahwa UU PB ini tidak selaras
dengan selaras dengan hak asasi manusia (HAM), kurang mengakomodir
pemerintah daerah dan lainnya tak sepenuhnya benar, karena bila dibaca
ulang hal ini telah termuat.

Oleh karenanya penting untuk membaca dengan teliti agar substansi dari
UU PB ini sesuai dengan ruh-nya yaitu membawa rasa aman dan terlindungi
sebagai hak asasi rakyat.

Komitmen Langkah ke Depan

UU ini mengamanatkan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Peraturan Presiden:

• Peraturan Pemerintah:
– Pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana oleh lembaga

internasional dan lembaga asing.
– Kemudahan akses.
– Rehabilitasi.
– Rekonstruksi.
– Mekanisme pengelolaan dana penanggulangan bencana.
– Pengelolaan Bantuan.

• Peraturan Presiden:
– Penetapan status dan tingkatan bencana.
– Pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata-kerja BNPB.

Kedua amanah tersebut diluar amanah untuk mensosialisasikan dan
melaksanakan UU PB dengan segera.

Untuk pembentukan badan khusus yang menangani bencana di tingkat pusat
maupun daerah. Unsur pelaksana keanggotaannya terdiri dari orang-orang
profesional di bidang penanggulangan bencana dari pemerintah dan
masyarakat profesional dengan proporsi yang seimbang.

Dengan disahkannya UU ini, keberadaan Badan Koordinasi Penanggulangan
Bencana (Bakornas) PB akan digantikan oleh sebuah badan, yaitu Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini ditegaskan dalam Bab XII
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Ketentuan Peralihan UU PB pasal 82 butir 2, yang menyatakan, setelah Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB) terbentuk, maka Bakornas
dinyatakan dibubarkan.

Tugas BPNB adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan tanggap darurat, rehabil itasi , dan rekonstruksi . Kedua,
menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan
bencana, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
penanggulangan bencana.

Di t ingkat pusat, lembaga
tersebut harus sudah terbentuk
dalam waktu enam bulan sejak
UU Penanggulangan Bencana
disahkan oleh Presiden Republik
Indonesia tanggal 26 April 2007.
Wakil  Presiden selaku Ketua
Bakornas PB telah menugaskan
Menko Kesra dan Kepala
Pelaksana Harian Bakornas PB
untuk segera menyiapkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden
sebagai tindaklanjut penjabaran UU Penanggulangan Bencana.

Selain itu, UU juga mengamanatkan adanya dana siap pakai (on call) yang
dapat digunakan jika sewaktu-waktu terjadi bencana, dengan mekanisme
pengelolaan dan pertanggungjawaban secara khusus. UU ini juga mengatur
mengenai sanksi apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Selain
pidana denda dan penjara kepada pengurusnya, pidana denda juga
dijatuhkan kepada korporasi dengan pemberatan tiga kali.

Undang-undang ini memberikan kesempatan secara luas pada lembaga
usaha dan lembaga internasional untuk berperan serta dalam kegiatan
penanggulangan bencana. Dengan telah disahkannya UU Penanggulangan
Bencana ini , segera akan disusun 6 Peraturan Pemerintah, yaitu PP
Rekonstruksi, PP Rehabilitasi, PP Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
PP Lembaga Donor Internasional, dan PP Pengawasan.

Selain di tingkat pusat, pemerintah Provinsi dituntut untuk membentuk
struktur baru selevel eselon I B yang nantinya bertugas untuk menangani
penanggulangan bencana. Pembentukan lembaga baru ini merupakan
konsekuensi dari telah disahkannya UU Penanggulangan Bencana.

dok.www.google.co.id
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Selain itu, untuk bisa mewujudkan penanganan bencana yang lebih baik,
perlu adanya produk hukum di tingkat pemerintah daerah. Oleh sebab itu,
pemprov perlu segera meralisasikan perda penanggulangan bencana pasca
disahkannya UU tersebut. Sebab, tanpa adanya peraturan di daerah sulit
mewujudkan penanganan bencana yang tidak berbelit di tingkatan birokrasi.

Secara normatif perda adalah salah satu bentuk peraturan perundang-
undangan lokal yang dibentuk daalam rangka penyelenggaraan otonomi
daerah dan tugas pembantuan. Dalam kerangka kesatuan sistem norma,
perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing
daerah. Berdasarkan dua hal tersebut, maka pembentukan perda tentang
penanggulangan bencana adalah merupakan suatu keniscayaan untuk
melaksanakan lebih lanjut UU Penaggulangan Bencana yang telah ditetapkan
dan dalam rangka mengatur lebih lanjut kewenangan-kewenangan daerah
dalam penaggulangan bencana yang terjadi di daerah yang bersangkutan.

Di samping itu, pembentukan perda juga dalam kerangka memperkuat
stabilitas sistem ketatanegaraan dan pemerintahan melalui desentralisasi
kekuasaan untuk memperkuat pemerintahan lokal, meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelayanan umum, mempercepat proses pengambilan keputusan
dan meningkatkan akuntabilitas. Dalam kaitan dengan penanggulangan
bencana akan semakin memperkuat pemerintah daerah agar dapat secara
cepat mengambil keputusan dalam penanggulangan bencana, sehingga
efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas tindakan penanggulangan
bencana dapat lebih ditingkatkan.

Perda itu nantinya harus mengadopsi UU Penanggulangan Bencana, terutama
mengenai penanganan prabencana, saat terjadi bencana, rehabilitasi, dan
rekonstruksi bencana.

UU PB ini telah mewarnai babak baru Undang-Undang Penanggulangan
Bencana. Jalan masih panjang untuk meneruskan langk ah bagi
penanggulangan bencana. ***
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Tentang Penulis

HENING PARLAN

Ketika Hening Parlan menuliskan buku ini, ia seperti mengurai
kembali apa yang dilakoninya selama dua tahun. Suka dukanya
dalam keterlibatannya dalam UU PB ini membuatnya sujud syukur
ketika RUU tersebut disetujui oleh Sidang Paripurna DPR RI pada
29 Maret 2007. Ia berkali-kali patah arang dan hampir tak mampu
melanjutkan pekerjaannya namun berkali-kali ia bangkit kembali.
Kemampuannya dalam advokasi kebijakan yang dimilikinya
merupakan pondasi yang didapatnya dari almarhum Mansur Fakih

INSIST, Emmy Hafild dan Longgena Ginting mantan Direktur WALHI dan Puji Pujiono mantan
Sekjen MPBI. Ke-empat orang ini telah mendidiknya dengan cara yang berbeda mulai dari
pelajaran membangun gerakan sosial, menjadi agen perubahan, membangun sumber daya,
hingga membangun visi dalam pengurangan resiko bencana. Sementara bangunan empati
dan solidaritas pada dirinya lahir dari pengalamannya sebagai ibu dari kedua anaknya
yaitu Alif dan Gendis. Hal ini diperkuat dengan dengan pengalamannya dalam mendampingai
masyarakat korban seperti di Pekalongan (kasus pencemaran industri), Bahorok (banjir
dan longsor), Madura (kasus nuklir) dan lainnya.

Ia bergabung di MPBI sejak Februari 2005 yang kemudian menjadi manajer Program MPBI
dan sekarang menjadi Sekjen MPBI periode 2007 – 2009. Sebelum di MPBI ia pernah
menjadi Asisten Direktur untuk Public Relation, Campaigner WALHI untuk isu bencana,
polusi industri dan nuklir dan juga pernah menjadi wartawan TIRAS sebuah majalah yang
lahir paska Majalah Editor di bredel. Ia bergabung di MPBI sejak Februari 2005 yang
kemudian menjadi manajer Program MPBI dan sekarang menjadi Sekjen MPBI periode
2007 – 2009. Sebelum di MPBI ia pernah menjadi Asisten Direktur untuk Public Relation,
Campaigner WALHI untuk isu bencana, polusi industri dan nuklir dan juga pernah menjadi
wartawan TIRAS sebuah majalah yang lahir paska Majalah Editor di bredel.

Tulisan yang pernah dihasilkan adalah; salah satu penulis draft Naskah Akademis RUU PB
2005, Panduan Penyusunan PERDA PB 2007, Merajut Benang Kepedulian (Case Study
Penyusunan UU PB) 2007, Politik Air: Privatisasi oleh Utang 2004, Terumbu Karang di
Indonesia Mapiptek – Kantor Men.Ristek 2001, Melawan Arus: Sejarah Gerakan Lingkungan
di Indonesia (belum diterbitkan). Selain itu ia juga rajin menulis untuk isu advokasi dan
media diantaranya adalah: Mengapa Kami Melawan Freeport, Kompas 2001, Bumi Dalam
Pusaran Paradigma Globalisasi, Suara Pembaruan 2003, Mananti Komitmen Menteri
Lingkungan, Forum Keadilan 2004, Tragedi Bahorok : Bencana Kemanusiaan 2003, Teluk
Jakarta Riwayatmu Kini, 2004 dan masih banyak lagi. Ia berharap agar ‘ruh’ UU PB ini
benar-benar dipahami sehingga akan lahir energi positif untuk melakukan perubahan dalam
pengurangan resiko bencana.



118

Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI)

SURATMAN

Sosok ini adalah orang yang selalu melekat dalam proses
penyusunan UU PB mulai dari Komisi VIII, Pansus RUU PB,
maupun Panja DPR untuk Finalisasi RUU PB. Pekerjaan yang ia
sebut sebagai ‘bela bangsa’ ini dijalaninya dalam status sebagai
staf ahli DPR. Pengalamannya sebagai staf ahli Komisi VIII
membuatnya memahami logika politik, cara kerja DPR hingga
nuansa batiniah yang melingkupi setiap pembahasan. Dalam
Pembahasan RUU PB ia tak hanya mejadi staf ahli dari konteks
hukum namun ia juga yang juga berperan membantu menjadi
drafter ‘bayangan’ dari RUU PB di DPR.

Selain menjadi staf ahli Komisi VIII dan Pansus RUU PB DPR RI ia juga pernah menjadi
peneliti di beberapa lembaga, diantaranya adalah sebagai Koordinator Hukum dan
Perubahan Sosial di Katalis, Peneliti Lemhanas, beberapa pelelitia tentang good local
governance dengan IRCOS serta menjadi staf ahli untuk penyusunan Perda di Banten
Jawa Barat.

Bapak dari tiga putri ini juga menjadi dalam berbagai forum sosialisasi UU PB seperti di
Maluku, Jogjakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Pandang dan masih banyak lagi. Dalam
training ia telah dua kali dikirim ke Amerika Serikat untuk mempelajari mengimplementasikan
HAM dalam pemerintahan dan parlemen melalui instrumen pendidikan. Harapannya agar
buku Case Study ini bisa memberikan gambaran bagi pelaku penanggulangan bencana
sehingga nilai positifnya bisa ditularkan kepada orang lain.
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