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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Kompetensi yang akan dicapai : 

Mahasiswa mengetahui perkembangan isu bencana, dampak yang 

ditimbulkannya serta peluang pemanfaatannya.   
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Isu bencana menjadi salah satu isu dan tantangan 

kontemporer dalam dunia internasional yang membutuhkan 

perhatian, kajian dan penanganan khusus. Bencana yang telah 

terjadi, mencatatkan sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan, yaitu 

dampak yang ditimbulkannya mengakibatkan penderitaan bagi 

masyarakat baik berupa korban jiwa, kerugian material-harta benda, 

kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan 

yang telah dicapai seperti kerusakan sarana dan prasarana, fasilitas 

umum dan lain sebagainya. Masyarakat yang menjadi korban 

terjadinya bencana juga rentan mengalami gangguan psikologis 

akibat trauma pasca bencana. Selain itu, bencana juga merupakan 

sebuah ancaman yang tidak dapat diprediksi oleh negara-negara 

dunia, ia dapat datang kapan saja dan dimana saja, tidak 

membedakan apakah negara yang mengalami bencana tersebut  

negara miskin, negara berkembang ataupun negara maju juga dapat 

menghadapi ancaman bencana.  

Di sisi yang lain, fenomena terjadinya bencana telah 

membuka sekat pembatas antar negara dan asal kewarganegaraan 

yang selama ini terkotak-kotak dalam sebuah batas teritorial dan 

aturan diplomatik yang kaku. Bencana telah mendorong 

pergerakan aktor-aktor baru, yang tidak hanya menampilkan negara 

sebagai satu-satunya aktor yang terlibat, namun juga mendorong 

munculnya aktor-aktor lain seperti lembaga-lembaga donor, 

individu dan kelompok-kelompok kemanusiaan untuk membantu 

penanggulangan bencana di sebuah negara, atas nama solidaritas 

kemanusiaan transnasional. 

 Melihat dampak terjadinya bencana yang menimbulkan 

beragam kerugian dan kerusakan serta fenomena solidaritas 

kemanusian transnasional tersebut, sudah sewajarnya jika kajian 

tentang bencana menjadi perhatian berbagai pihak, baik individu, 

kelompok, organisasi maupun Negara yang secara politik memiliki 
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otoritas untuk mengeluarkan kebijakan dan sumberdaya untuk 

menghadapi peristiwa bencana. Dalam taraf tertentu penyelesaian 

persoalan bencana disadari tidak dapat dilakukan sendiri namun 

membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Dalam konteks ini, 

bencana dapat dikembangkan sebagai sebuah kajian yang terkait 

dengan kerjasama antar pihak, dan secara spesifik kerjasama antara 

Negara dan aktor internasional lainnya. 

 

A. Definisi  dan Jenis Bencana 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam 

maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan 

dampak psikologis. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga 

mendefinisikan bencana berdasarkan faktor penyebabnya yaitu 

bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Undang-

undang tersebut mendefinisikan Bencana alam sebagai bencana 

yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 

disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, 

gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa 

atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal 

teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. 

Sementara bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia 

yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas 

masyarakat, dan teror. 
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Sementara United Nations International Strategy for 

Disaster Reduction (UNISDR)- sebuah lembaga dibawah PBB 

yang menangani isu bencana- membagi bencana berdasarkan sebab 

terjadinya yaitu bencana oleh kejadian alam (natural disaster) 

maupun oleh ulah manusia (man-made disaster). Selain itu 

UNISDR juga membedakan bencana berdasarkan bahaya yang 

ditimbulkannya antara lain: Bahaya alam (natural hazards) dan 

bahaya karena ulah manusia (man-made hazards) yang dapat 

dikelompokkan lagi menjadi bahaya geologi (geological hazards), 

bahaya hidrometeorologi (hydrometeorological hazards), bahaya 

biologi (biological hazards), bahaya teknologi (technological 

hazards) dan penurunan kualitas lingkungan (environmental 

degradation), kerentanan (vulnerability) yang tinggi dari masyarakat, 

infrastruktur serta elemen-elemen di dalam kota/ kawasan yang 

berisiko bencana . 

 Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa jenis bencana 

yang dibedakan berdasarkan faktor penyebabnya mengalami 

pertumbuhan yang cukup serius. Perubahan iklim dan 

menurunnya daya dukung lingkungan membawa konsekuensi 

meningkatnya jumlah kejadian bencana. Sementara peristiwa-

peristiwa non alam seperti kasus epidemi seperti SARS, Flu 

Burung, dan Flu Babi ataupun kebocoran instalasi nuklir Fukusima 

juga menggambarkan bagaiman ancaman bencana non alam juga 

mengalami peningkatan. Ditambah lagi bencana sosial yang 

disebabkan persaingan antar kelompok masyarakat, konflik sosial  

maupun konflik politik seperti yang terjadi di Suriah, Myanmar atau 

bahkan yang terjadi di Poso, Ambon atau Aceh membawa 

konsekuensi persoalan yang tidak mudah untuk diselesaikan. 
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B. Fakta Bencana  dan Kerugian yang Diakibatkan 

Menurut Buku Tahunan Statistik PBB untuk Asia dan 

Pasifik tahun 2014, wilayah Asia dan Pasifik merupakan wilayah 

yang paling rawan terjadinya bencana alam di dunia. Jumlah 

kejadian bencana alam antara tahun 2004 dan 2013 yang 

dilaporkan, 41,2 persen atau 1.690 kejadian, terjadi di kawasan 

Asia-Pasifik dan menyumbang lebih dari 60 persen dari jumlah 

masyarakat yang kelaparan di dunia.
1

 Laporan ini juga 

menunjukkan bahwa kematian akibat bencana di kawasan Asia-

Pasifik naik lebih dari tiga kali lipat dalam dekade terakhir, dimana 

sebagian besar akibat bencana yang ekstrim. 

Di antara sub-wilayah Asia-Pasifik, Asia Tenggara – 

terutama Indonesia dan Filipina – adalah yang paling terpukul oleh 

bencana alam yang menewaskan lebih dari 350.000 yang 

diakibatkan oleh kurang lebih 500 insiden. Jumlah kematian yang 

tercatat dari bencana alam naik dari 205.388 antara tahun 1994 dan 

di tahun 2003 menjadi 713.956 antara tahun 2004 dan 2013, 

dengan 1,5 miliar orang yang terkena dampak bencana. Jumlah 

kematian ini sebagian besar diakibatkan oleh efek dari berbagai 

bencana besar, termasuk gempa bumi dan tsunami Samudera 

Hindia tahun 2004, gempa Kashmir di Pakistan pada tahun 2005, 

gempa bumi Sichuan di Tiongkok pada tahun 2008 dan topan 

Nargis di Myanmar, serta gelombang panas di Federasi Rusia tahun 

2010.
2

 

Sementara itu, tahun 2011 disebut oleh portal National 

Geographic Indonesia sebagai  tahun yang memegang rekor 

terbesar dalam hal jumlah kerugian akibat bencana alam sebagai 

hasil perhitungan sebuah perusahaan asuransi asal Jerman. Selama 

                                                             
1

 http://www.unisdr.org/files/42667_unisdrannualreport2014.pdf  

diakses pada 13 Juni 2015 
2

 ibid 

http://www.unisdr.org/files/42667_unisdrannualreport2014.pdf
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enam bulan pertama pada 2011, jumlah kerugian akibat bencana 

alam sudah mencapai 265 miliar dolar AS.
3

 Jumlah itu dua kali lipat 

lebih besar dari kerugian akibat bencana sepanjang 2010 dan lima 

kali lebih tinggi daripada rata-rata kerugian dalam sepuluh tahun 

terakhir. Kerugian terbesar sebelumnya tercatat pada 2005, dengan 

jumlah kerugian sekitar 220 miliar dolar AS. Di sisi lain, jumlah 

korban jiwa akibat bencana alam pada 2010 masih lebih buruk 

dibandingkan 2011. Bencana alam sampai saat ini mengakibatkan 

kematian 19.380 jiwa. Pada rentang waktu yang sama pada tahun 

2010, sudah 230.300 orang meninggal akibat bencana alam.
4

 

Bencana alam terbesar pada enam bulan pertama 2011 

adalah gempa bumi 9,0 SR yang terjadi 11 Maret di Jepang. Gempa 

besar itu diikuti dengan gelombang tsunami serta bencana nuklir 

tersebut mengakibatkan kerugian sekitar 210 miliar dolar AS. Data 

terkini dari Kepolisian Jepang menunjukkan sudah 10.000 orang 

tewas akibat bencana tersebut. Lebih dari 17.440 orang masih 

dinyatakan hilang dan 2.775 orang luka-luka. Masih ada sekitar 

250.000 orang kehilangan tempat tinggal, kekurangan makanan, air 

minum, dan tempat penampungan. Paling tidak 18.000 rumah 

hancur dan 130.000 rumah rusak berat. Hitungan awal biaya 

pembangunan kembali Jepang adalah sekitar 25 triliun yen atau 309 

miliar dollar AS. Dana itu termasuk untuk membangun kembali 

infrastruktur, rumah, dan pabrik-pabrik. Namun, perkiraan biaya 

tidak termasuk dampak ekonomi yang terjadi akibat bencana 

tersebut. Kerusakan akibat gempa dan tsunami ini disebutkan 

sebagai terburuk yang dialami Jepang sejak akhir Perang Dunia 

Kedua.  

 

                                                             
3

 http://m.nationalgeographic.co.id/lihat/berita/1592/2011-pemegang-rekor-

kerugian-terbesar-akibat-bencana-alam diakses pada tanggal 12 November 2011 
4

 ibid  

http://m.nationalgeographic.co.id/lihat/berita/1592/2011-pemegang-rekor-kerugian-terbesar-akibat-bencana-alam
http://m.nationalgeographic.co.id/lihat/berita/1592/2011-pemegang-rekor-kerugian-terbesar-akibat-bencana-alam
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C. Bencana di Indonesia 

 Berdasarkan kondisi geografis, geologis, hidrologis dan 

demografis, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat 

kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang 

disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor 

manusia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia 

memiliki 17.508 pulau, terletak di antara dua benua yaitu Asia dan 

Australia, dan di antara dua lautan, Lautan Hindia dan Pasifik.  

Selain itu, Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng utama 

dunia yaitu lempeng Indo Australia, Eurasia dan Pasifik, yang 

berpotensi menimbulkan gempa bumi apabila lempeng-lempeng 

tersebut bertumbukan. Indonesia juga mempunyai 129 gunung api 

aktif, 80 diantaranya dalam status aktif dan berbahaya.
5

 Selain 

bencana gempa dan gunung berapi, bencana alam lainnya yang 

seringkali melanda Indonesia adalah tsunami, angin topan, banjir, 

tanah longsor, kekeringan serta bencana akibat ulah manusia 

seperti kegagalan teknologi, konflik sosial, kebakaran hutan dan 

lahan.  

 Berdasarkan data yang dilansir BNPB, kejadian bencana 

yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke 

tahun.  Pada tahun 2008 saja misalnya, terdapat peningkatan 46,66 

% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 888 kejadian bencana pada 

tahun 2007 menjadi 1.306 kejadian bencana di tahun 2008. 

Sementara, di tahun 2009 terdapat peningkatan sejumlah 652 

kejadian bencana atau terdapat peningkatan kejadian bencana 

sebanyak 50% dari tahun 2008. Diagram berikut menggambarkan 

secara lebih jelas tren peningkatan kejadian bencana dari tahun 

2002 – 2009. 

 

                                                             
5

 http://www.bnpb.go.id/website/asp/content.asp?id=2 diakses pada 23 April 

2012 

http://www.bnpb.go.id/website/asp/content.asp?id=2
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Diagram 1.1 

Kejadian Bencana di Indonesia 

Tahun 2002 – 2009 

 

 
  Sumber : Data Bencana tahun 2009, BNPB 

 

 Peningkatan kejadian bencana tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya karena peningkatan kejadian bencana 

alam atau sistem pendataan bencana di tingkat daerah (BNPD) 

mengalami peningkatan. Indikator lain yang bisa digunakan untuk 

mengukur peningkatan kejadian bencana di Indonesia adalah 

meningkatnya jumlah bencana alam yang terjadi sebagai akibat 

semakin rusaknya  lingkungan. Salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk mengetahui peningkatan kerusakan lingkungan di 

Indonesia adalah laju kerusakan hutan yng mencapai 1,1 juta hektar 

pertahun, sementara kemampuan pemerintah melakukan 

rehabilitasi terhadap kerusakan hutan “hanya” 500 ribu hektar 

pertahun.
6

 Banyaknya hutan yang rusak tersebut menjadi penyebab 

                                                             
6

 Priyadi Kardono, et.al, Data Bencana Indonesia Tahun 2009, BNPB, Jakarta, 

2010, h.23 
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meningkatnya kejadian bencana di Indonesia seperti banjir, tanah 

longsor dll. Banjir merupakan salah satu kejadian bencana yang 

paling sering terjadi sebagai akibat kerusakan hutan. Hal ini 

dibuktikan dengan data rata-rata kejadian bencana banjir yang 

terjadi di kurun waktu 2002 -2009 adalah 297 kejadian/ tahun. 

Sebagai pembanding bencana kekeringan sebanyak 156 

kejadian/tahun atau kebakaran yang rata-rata terjadi sebanyak 147 

kejadian/tahun. Untuk data lebih lengkapnya bisa dilihat dalam 

tabel 1 berikut ini : 
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Tabel 1.1 

Rata-rata Kejadian Bencana di Indonesia tahun 2002-2009 

 
Sumber : Data Bencana tahun 2009, BNPB 

 

 

 Dari sekian banyak kejadian bencana di Indonesia, gempa 

bumi adalah kejadian bencana pada tahun 2009 yang 

mengakibatkan jumlah korban meninggal dan hilang terbanyak. 
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Bencana ini terjadi 12 kali dan menimbulkan korban meninggal 

dan hilang sebanyak 1.330 jiwa. Data selengkapnya bisa dilihat 

dalam grafik berikut : 

Grafik 1.1 

Korban Meninggal dan Hilang Akibat Bencana tahun 2009 

n 

Sumber : Data Bencana tahun 2009, BNPB 
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Berikut data dari UNISDR mengenai peringkat kebencanaan 

alam Indonesia di Asia Pasifik
7

: 

 
 

 

Lebih luas meninjau ragam bencana di Indonesia, posisi 

Indonesia yang berada pada pertemuan 4 lempeng besar dunia 

yakni Lempeng Eurasia; Lempeng Australia; Lempeng Pasifik; dan 

Lempeng Filipina, sangat berpengaruh pada intensitas kebencanaan 

                                                             
7

 ESCAP, p.5. 
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geologis di Indonesia. Bencana geologis adalah bencana alam yang 

penting untuk dikaji dikarenakan bencana ini berdampak sangat 

besar terhadap sisi kemanusiaan maupun ekonomi di Indonesia. 

Adanya pertemuan lempeng-lempeng dunia yang terus aktif 

bergerak ini berimplikasi pada munculnya rantai kegunungapian 

yang melintang dari Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, ke 

Maluku.  

Akibat aktivitas tektonik dan vulkanik ini bencana alam 

berupa gempa bumi, tsunami, letusan lava dan gas gunung api 

menjadi sering terjadi di Indonesia. Arnold, seorang peneliti 

geologis asal Amerika Serikat, menuliskan bahwa Indonesia adalah 

salah satu negara dengan tingkat kegempaan tertinggi di dunia, 10 

kali lebih tinggi dibanding Amerika Serikat
8

. Peneliti lain bernama 

Hamzah Latief menyebutkan bahwa selama kurun waktu tahun 

1600-2000, terdapat 105 kejadian tsunami yang 90% di antaranya 

disebabkan oleh gempa tektonik, 9% oleh letusan gunung berapi 

dan 1% oleh tanah longsor
9

.  

Berdasarkan laporan Bappenas, wilayah pantai di Indonesia 

merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana tsunami terutama 

pantai barat Sumatera, pantai selatan Pulau Jawa, pantai utara dan 

selatan pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau di Maluku, pantai 

utara Irian Jaya, dan seluruh pantai di Sulawesi. Laut Maluku adalah 

daerah yang paling rawan tsunami. Dalam kurun waktu tahun 1600-

2000, di daerah ini telah terjadi 32 tsunami, 28 di antaranya 

diakibatkan oleh gempa bumi dan 4 oleh meletusnya gunung berapi 

di bawah laut. 

Mulai dari bagian Barat Indonesia yaitu Pulau Sumatera, 

adalah tempat bertubruknya Lempeng Australia Barat dan 

Lempeng Eurasia yang membentuk Bukit Barisan. Daerah ini 

                                                             
8

 O. Arnold dalam Bappenas, p.15. 
9

 H. Latief dalam Bappenas, p.15. 
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adalah daerah tektonik yang aktif sehingga rawan terhadap gempa 

bumi dan tsunami. Selain itu deretan gunung berapi aktif di Bukit 

Barisan ini juga menimbulkan potensi bencana vulkanik. Bencana 

geologis di Pulau Sumatra belum lama ini termasuk gempa bumi 

dan tsunami Aceh 2004, gempa bumi dan tsunami Nias 2005, 

gempa bumi Sumatera Barat 2009, gempa bumi dan tsunami 

Mentawai 2010, dan letusan Gunung Sinabung 2013. BMKG 

sendiri telah mengingatkan bahwa ancaman gempa megathrust 

kemungkinan akan terjadi tidak lama lagi di Kepulauan Mentawai 

dengan magnitude yang massif. 

 

 
Segmentasi sumber gempa di jalur megathrust Sumatra dan 

Pegunungan Bukit Barisan. Sumber : EERI, 2007 

Selanjutnya topografi Pulau Jawa sendiri juga banyak memiliki 

patahan tektonik dengan gunung api yang sangat banyak. Patahan 

ini adalah kelanjutan dari patahan di Sumatera. Adanya Palung Jawa 

tepat di selatan pantai Pulau Jawa juga menjadi bukti adanya 
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aktivitas tektonik di wilayah ini. Kemudian, gunung-gunung berapi 

di Pulau Jawa juga sangat aktif. Gunung Merapi di Daerah Istimewa 

Yogyakarta dianggap sebagai salah satu gunung berapi teraktif di 

dunia. Sementara itu Gunung Krakatau dan Gunung Kelud pernah 

meletus dan menimbulkan korban jiwa yang besar di masa lalu. 

Bencana geologis terakhir di Pulau Jawa antara lain meletusnya 

Gunung Merapi 2006; 2010; dan 2013, gempa bumi DIY 2006, 

gempa bumi Pangandaran 2006, gempa bumi Tasikmalaya 2009, 

gempa bumi Cilacap 2011, meletusnya Gunung Kelud 2014, dan 

meletusnya Gunung Slamet 2014. 
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Sedangkan wilayah Pulau Bali yang masih berada di utara 

jalur Java Megathrust juga mengalami gempa bumi pada 2011 lalu. 

Untuk wilayah Indonesia Timur gempa yang memakan korban jiwa 

juga terjadi di Nabire, Papua 2004 silam. Remukan hasil tubrukan 

antara Lempeng Eurasia dan Lempeng Australia yang membangun 

sabuk Sunda Megathrust (Andaman Megathrust, Sumatra 

Megathrust, dan Java Megathrust) akan menjadi sumber utama 
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terjadinya bencana geologis terutama di Sumatera, Jawa, dan 

sekitarnya. 

Bencana hidro-meteorologi juga menjadi permasalahan lain 

dari kebencanaan alam di Indonesia, walaupun tidak menimbulkan 

korban sebanyak bencana geologis. Indonesia yang beriklim muson 

tropis dengan curah hujan tinggi sangat rentan oleh bencana hidro-

meteorologi. Dalam tulisan mantan Menteri Kesejahteraan Sosial 

Indonesia, Bachtiar Chamsyah, bencana hidro-meteorologi 

menyumbang 53,3% dari keseluruhan persentase bencana tercatat 

yang berjumlah 1.429 dalam dua tahun saja, antara 2003-2005
10

. 

Curah hujan yang mendadak begitu tinggi pada daerah yang tidak 

memiliki tanah resapan air yang baik, atau di area luapan sungai 

dapat menimbulkan banjir yang banyak merugikan secara material. 

Daerah seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan tepi sungai-sungai 

besar di Indonesia sering menjadi langganan banjir yang mematikan 

roda perekonomian berhari-hari. Bencana hidro-meteorologi lain 

yang cukup sering terjadi adalah angin ribut, tanah longsor dan 

kekeringan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 B. Chamsyah, Mainstreaming Disaster Risk Reduction in National Policies and 
Programmes: An Overview of National Action Plan for Disaster Risk Reduction 

in Indonesia, Disampaikan pada 2nd Asian Ministerial Conference on Disaster 

Risk Reduction 7-8 November 2007, New Delhi, India, p.1. 
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Berikut adalah data ragam, frekuensi, dan dampak bencana 

alam di Indonesia dalam rentang tahun 1815-2014 dari BNPB
11

: 
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 (DIBI) Data dan Informasi Bencana Indonesia, BNPB (Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana). 
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Melihat data di atas, Pulau Jawa adalah wilayah terekspos 

bencana alam tertinggi mengingat kondisi tektonik dan vulkanik 

yang rawan, curah hujan yang tinggi, kepadatan penduduk, 

bangunan kota rapat yang masih belum aman gempa, dan 

kurangnya daerah resapan air termasuk hutan. 

Dari semua bencana alam di Indonesia semenjak 15 tahun 

terakhir hanya gempa bumi dan tsunami Aceh 2004 yang 

ditetapkan pemerintah sebagai “bencana nasional”. Hal ini 

dikarenakan baik Pemkab, Pemkot, dan Pemprov Aceh sudah 

tidak mampu menangani bencana dengan skala massif ini, dengan 

lebih dari 180.000 korban jiwa dan kerugian ekonomi di atas Rp. 

45 trilyun. 

 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

mengungkapkan tren bencana di Indonesia menunjukkan 
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peningkatan secara signifikan. Kerugian akibat bencana setiap 

tahunnya mencapai lebih dari Rp10 triliun. Angka itu tidak 

termasuk kerugian akibat bencana skala besar seperti gempa dan 

tsunami di Aceh dan Mentawai, serta erupsi Gunung Merapi 

beberapa waktu lalu.
12

 Peningkatan intensitas bencana dipengaruhi 

kondisi perubahan iklim akibat pemanasan global serta kerusakan 

lingkungan yang terjadi di sebagian besar wilayah Tanah Air. 

 Berdasarkan data UNISDR dari tahun 1991 sampai 2005, 

Indonesia mengalami kerugian akibat dampak bencana sebesar 

USD 27.84 Juta. Sehingga Indonesia menempati urutan 6 dunia 

setelah US (USD 364.94 Juta), Jepang (USD 208.88 Juta), China 

(USD 172.76 Juta), Rusia (USD 29.76 Juta) dan Korea (USD 28.58 

Juta). Dari delapan kejadian bencana besar di Indonesia, total 

kerugian dan kerusakan sebesar Rp105 trilliun.  

 Kerugian untuk bencana gempa bumi dan tsunami Aceh 

dan Nias sebesar Rp 41,4 trilliun. Gempa bumi di Yogyakarta tahun 

2006 sebesar Rp 29,1 trilliun. Gempa bumi di Sumatera Barat pada 

tahun 2007 sebesar Rp2,5 trilliun. Banjir Jakarta tahun 2007 

sebesar Rp5,2 trilliun. Gempa bumi di Bengkulu tahun 2007 

sebesar Rp1,9 triliun. Gempa bumi di Padang tahun 2009 sebesar 

Rp20,9 triliun. Kemudian kerusakan akibat gempa bumi dan 

tsunami Mentawai tahun 2010 sebesar Rp 0,35 trilliun. Banjir 

bandang Wasior tahun 2010 sebesar Rp 0,28 trilliun dan Erupsi 

Merapi tahun 2010 sebesar Rp 3,56 trilliun 

 Sebagai akibat dari besarnya korban dan kerugian material 

akibat terjadinya bencana alam, masyarakat cenderung menganggap 

bencana alam sebagai sebuah peristiwa yang membawa 

konsekuensi negatif bagi kehidupan mereka, seperti kehilangan 

anggota keluarga, harta benda dan kehilangan kehidupan sosial 

                                                             
12

 http://www.mediaindonesia.com/read/2012/04/27/315927/293/14/Awas-Tren-

Bencana-Terus-Meningkat-Kerugian-Rp10-Triliun 
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yang telah mereka bangun bertahun-tahun serta gangguan 

psikologis akibat trauma atas terjadinya bencana. Pemaknaan secara 

negatif terhadap bencana alam berkorelasi terhadap pemaknaan 

mereka terhadap kondisi geografis dan topografis yang rawan 

bencana alam, yang justru akan melahirkan sikap dan kebijakan 

yang lari dari kenyataan dan realitas kehidupan, seperti migrasi 

besar-besaran keluar wilayah tinggalnya sampai menumbuhkan 

mentalitas seperti mudah menyerah dan menggantungkan diri pada 

bantuan orang lain. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah upaya 

sistematis untuk merubah mindset bencana yang cenderung negatif 

menjadi lebih positif dan berdaya guna., dan pemerintah sebagai 

pemegang kekuasaan negara memiliki peluang dan kemampuan 

memobilisasi sumber daya yang dimilikinya untuk berperan lebih 

besar dalam upaya antisipasi dan penanggulangan bencana di 

Indonesia.  

 

D. Isu Bencana dan Peluang Kerjasama 

 Pasca Bencana Tsunami yang terjadi pada tahun 2004, 

bencana menjadi sebuah isu dan persoalan global. Tak kurang dari 

18 negara yang terletak di sekitar Samudera Hindia termasuk 

Indonesia, terdampak dan merasakan berbagai kerugian dan 

penderitaan akibat bencana tersebut. Kenyataan adanya ancaman 

nyata dari bencana alam tersebut menggugah kesadaran global 

tentang potensi bencana yang akan datang kapan saja dan bisa 

terjadi dimana saja. Hal ini mendorong dan membangkitkan 

persatuan dan kesatuan serta solidaritas nasional dan internasional. 

Semua negara di dunia, tidak hanya yang terdampak langsung oleh 

bencana, bergandengan tangan untuk meringankan beban para 

korban bencana.  Belajar dari pengalaman Tsunami Aceh 2004, 

ketika masyarakat lokal mendapatkan bantuan yang luar biasa dari 

berbagai penjuru dunia, mulai dari pemerintah negara asing, 
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organisasi-organisasi internasional, LSM, berbagai komunitas 

bahkan individu-individu lokal, regional dan internasional yang 

dengan ringan tangan membantu proses penanggulangan dan 

rekonstruksi Aceh. Mobilisasi berbagai bantuan itu tidak lagi 

memandang sekat-sekat geografis, demografis dan pemerintahan, 

hanya bergerak atas dasar kemanusiaan. Kondisi ini melahirkan 

sebuah modal sosial positif bagi tumbuhnya kerjasama intensif antar 

manusia, kelompok maupun pemerintah yang secara geografis bisa 

jadi saling terpisah untuk penanggulangan bencana.  

 Kesadaran akan bencana juga membawa perubahan pada 

proses legalisasi Undang-undang maupun peraturan pemerintah 

yang mengatur tentang pengelolaan dan penanggulangan bencana, 

dibentuknya lembaga-lembaga maupun organisasi pemerintah 

maupun non pemerintah yang melibatkan diri dalam 

penanggulangan Bencana seperti BNPB dan BPBD di Indonesia, 

Asean Committee on Disaster Management – ACDM), maupun 

kerjasama internasional dalam penanganan bencana untuk 

pengembangan sistem peringatan dini, latihan dan gladi 

internasional, forum-forum kerjasama riset, pengelolaan bantuan 

internasional dan lain sebagainya. Kajian tentang bencana tidak lagi 

menjadi kajian “diatas meja”, namun telah terealisasi menjadi 

kerjasama operasional yang berkembang pesat dengan beragam 

bentuknya. Dalam konteks ini, isu bencana ternyata dapat 

digunakan sebagai sarana kerjasama internasional yang menjadi 

salah satu kajian diplomasi. Terminologi yang dianggap 

merepresentasikan pemanfaatan isu bencana sebagai sarana 

kerjasama internasional itu kemudian lebih dikenal sebagai 

diplomasi bencana.  

  

 

 




