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Ringkasan 
Indonesia merupakan negara dengan wilayah geografis yang rawan akan terjadinya bencana 
alam. Bencana ini dapat disebabkan oleh faktor alam ataupun manusia. Dampak yang 
dirasakan akan menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan dampak sosial lainnya. Permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah 
aspek perlindungan terhadap korban bencana alam. Pemerintah dalam penanganannya, 
menetapkan status bencana alam yang terjadi, apakah masuk dalam kategori bencana alam 
nasional atau tidak. Penetapan status tersebut berdasarkan indikator yang terdapat dalam 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Penetapan status 
ini akan berpengaruh pada bentuk penanganan dan perlindungan terhadap korban bencana 
alam. Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana. Terdapat beberapa perbedaan kewenangan dalam tanggung jawab 
antara pemerintah pusat dan daerah tersebut. Dalam membantu penanganan bencana, 
Indonesia memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang dibentuk 
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana. 

Kata Kunci:   Bencana Alam, Bencana Alam Nasional, Penanganan Bencana, Perlindungan 
Korban, BNPB 

 

I. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelago) tempat pertemuan silang antara 2 

lempeng Samudara (Pasifik dan Hindia/Indonesia) dan 2 lempeng benua (Asia dan Australia). 

Secara geologi, geofisika dan oseanografi serta posisi tengah, Indonesia dilintasi oleh poros utama 

bumi, yakni khatulistiwa (equator).1 Selain menghasilkan potensi sumber daya alam yang 

berlimpah, lokasi keberadaan Indonesia ini juga memiliki potensi ancaman bencana alam yang 

lebih besar. Ini diakibatkan oleh posisi geografis khatulistiwa yang dipengaruhi oleh karakteristik 

dan fenomena iklim sub tropis belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang membentuk 

pola iklim tropis di Indonesia. 

Posisi Indonesia yang berada pada pertemuan lempeng tektonik Asia, Australia dan Asia 

Pasifik, membuat sebagian besar wilayah merupakan jalur gempa yang aktif. Iklim tropis dan curah 

hujan tinggi juga mengakibatkan kondisi batuan mengalami tingkat pelapukan intensif. Keadaan 

ini juga ditambah dengan pengaruh perubahan iklim global dan eksploitasi oleh manusia terhadap 

hutan-hutan hayati yang melampaui batas kemampuan alam untuk dapat pulih kembali. Kondisi 

 
1  Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief, 2006, Pengelolaan Bencana Terpadu Banjir, Longsor, Kekeringan dan Tsunami, 

Jakarta: Yarsif Watampone. hlm 1. 
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yang demikian, menjadikan Indonesia ibarat supermarket bencana alam.2 Kondisi ini 

mengakibatkan Indonesia rawan akan terjadinya bencana. 

Bencana merupakan kejadian yang luar biasa, di luar kemampuan normal seseorang 

menghadapinya, menakutkan dan juga mengancam keselamatan jiwa. Artinya, berbagai bangunan 

penting hancur, korban jiwa berjatuhan dan mempengaruhi kondisi psikologis dari mereka yang 

terkena dampak bencana.3 Peristiwa bencana alam mengakibatkan keseimbangan kondisi 

psikologis seseorang terganggu. Ada tiga faktor yang mengakibatkan hal tersebut terjadi. Pertama, 

peristiwa bencana itu sendiri yang “menakutkan dan mengancam keselamatan jiwa”, misalnya 

gempa bumi dan tsunami di Aceh. Kedua, wafatnya orang-orang yang disayangi dan hilangnya 

harta benda yang dimiliki dalam bencana tersebut. Ketiga, kehilangan mata pencaharian dan 

kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidup.4 

Meskipun Indonesia merupakan negara yang rawan dengan bencana alam, akan tetapi 

people awareness atau budaya sadar bencana, baik di tataran masyarakat maupun pemerintah 

dinilai masih sangat rendah. Sikap ini belum menjadi perilaku sehari-hari masyarakarat. Menurut 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sudiro Asno, dengan adanya pencegahan atau 

mitigasi yang kuat, maka akan terbentuk people awareness yang tinggi.5 Dalam rangka 

membangun budaya sadar bencana, perlu penekanan pada aspek pencegahan, termasuk dukungan 

alokasi anggaran.6   

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 

yang dimaksud dengan bencana yakni 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.7 Bencana ini 

dapat disebabkan oleh faktor alam ataupun manusia. Dampak yang dirasakan oleh suatu 

bencana yang terjadi, akan menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak sosial lainnya.  

Bencana dapat dikategorikan menjadi tiga, yakni bencana alam, bencana non alam, serta 

bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam. Seperti contoh 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 non alam. Kategori bencana ini 

antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Bencana sosial 

merupakan bencana yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok 

atau antara komunitas masyarakat dan teror. 

 
2  Tim Penyusun, 2008, Informasi Spasial Bencana Alam, Cibinong: Pusat Survei Sumber Daya Alam Darat Badan 

Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. hlm 9. 
3  M.Zulfan Reza, Bencana Alam dan Dampak Psikologisnya Pada Kehidupan Manusia dalam Nani Nurrachman, Ed, 

Pemulihan Trauma: Panduan Praktis Pemulihan Trauma Akibat Bencana Alam, (Depok:Pusat Krisis Fakultas Psikologi 
UI, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi (LPSP3) Fakultas Psikologi Universitas 
Indonesia), 4. 

4  Ibid. 
5  Membangun Budaya Sadar Bencana di Masyarakat dan Pemerintah, Majalah Parlementaria, Edisi 75 Tahun 2019, DPR 

RI, 20. 
6  Ibid. 
7  Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 1 poin (1–4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana. 
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Indonesia merupakan negara yang berada dalam ‘ring of fires’ yang rentan akan terjadinya 

bencana. Indonesia memiliki kerentanan dan potensi bencana yang sangat tinggi ditinjau dari 

beberapa aspek, yakni geografis, klimatologis, geologis dan sosial demografis.8 Selain bencana alam 

yang disebabkan oleh posisi geologis Indonesia, bencana alam lain yang sering terjadi adalah 

tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor dan kekeringan.9 

Mengurangi dampak bencana membutuhkan pengetahuan yang kompleks. Sebelum 

lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, belum ada 

undang-undang yang secara khusus mengatur segala sesuatu yang  berkaitan dengan pengelolaan 

bencana. Amanat yang lahir dari undang-undang ini adalah adanya sebuah lembaga khusus yang 

dibentuk oleh pemerintah dalam penanggulangan bencana yang terjadi, bernama Badan Nasional 

Penangggulangan Bencana (BNPB). 

Pemerintah dalam penanganannya, menetapkan status bencana alam yang terjadi, apakah 

masuk dalam kategori bencana alam nasional atau tidak. Pemerintah dan pemerintah daerah 

menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Terdapat beberapa 

perbedaan kewenangan dalam tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah tersebut. 

Adanya penetapan status ini akan berpengaruh pada bentuk penanganan dan perlindungan 

terhadap korban yang terjadi. Adanya perbedaan penetapan status ini membawa konsekuensi 

terhadap penanganan dan penanggulangan bencana yang terjadi. Ini nantinya tentu akan 

berdampak pada korban bencana yang ada. 

 

II. Rumusan Masalah 

Fokus penulisan dalam tulisan ini hanya dibatasi mengenai bencana alam, yakni 

bagaimanakah aspek perlindungan terhadap korban atas penetapan status bencana alam nasional 

dan bencana alam? 

 

III. Pembahasan 

a. Penetapan Status Bencana Alam Nasional vs. Bencana Alam 

United Nations-International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR), membedakan 

bahaya menjadi lima kelompok. Pertama, bahaya beraspek geologi seperti gempa bumi, tsunami, 

gunung api, longsor. Kedua, bahaya beraspek hidrometeorologi antara lain banjir, kekeringan, 

angin topan, gelombang pasang. Ketiga, bahaya beraspek lingkungan, yakni kebakaran hutan, 

kerusakan lingkungan dan pencemaran limbah. Keempat, bahaya beraspek biologi, antara lain 

wabah penyakit, hama tanaman dan ternak. Kelima, bahaya beraspek teknologi antara lain 

kecelakaan transportasi, industri dan kegagalan teknologi.10   

 
8   Sudibyakto, dkk, Menuju Masyarakat Tangguh Bencana Tinjauan dari Fenomena Multi-Bencana di Indonesia dalam 

Agus Indiyanto & Arqom Kuswanjono, Ed, Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana Kajian Integratif Ilmu, Agama dan 
Budaya (Bandung: Mizan Pustaka dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious & Cross-Cultural 
Studies) Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2002), 7. 

9  Ali Gufron Mukti & Aris Winarna, Manajemen Risiko Bencana Optimalisasi Potensi Kecerdasan Individu dan Kolektif 
dalam Agus Indiyanto & Arqom Kuswanjono, Ed, Konstruksi Masyarakat Tangguh Bencana Kajian Integratif Ilmu, 
Agama dan Budaya (Bandung: Mizan Pustaka dan Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious & 
Cross-Cultural Studies) Sekolah Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2002) ,95. 

10  Sudibyakto, dkk, Op.Cit., 7-8. 
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Sejak sepuluh tahun terakhir ini, di Indonesia berbagai bencana alam terjadi secara silih 

berganti dan menimbulkan korban jiwa dan kerugian yang tidak sedikit. Akibat yang 

ditimbulkan oleh bencana alam, memakan korban jiwa yang meninggal, luka-luka, mengungsi 

dari tempat tinggal, serta banyaknya kerugian ekonomi.11 Berbagai bencana merupakan 

keniscayaan bagi wilayah Indonesia yang berada di wilayah pertemuan lempeng dunia atau jalur 

cincin gunung api (ring of fire). Kondisi ini membuat Indonesia memiliki setidaknya 129 gunung 

berapi aktif, termasuk gunung api bawah laut. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di 

wilayah Indonesia.12 Berikut akan dipaparkan dalam tabel dan chart, data bencana yang terjadi di 

Indonesia selama sepuluh tahun terakhir. 

 

Tabel 1. Data Statistik Bencana Alam Indonesia Tahun 2010-2018 

No 

 

Bencana Alam Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Banjir 1059 573 584 725 596 525 824 979 374 

2 Tanah Longsor 402 329 287 294 598 502 599 848 268 

3 Gelombang Pasang/Abrasi         11 

4 Puting Beliung 404 441 545 502 618 571 663 886 433 

5 Kekeringan 43 219 263 66 7   19  

6 Kebakaran Hutan Lahan  24 49 26 101 46 178 96 38 

7 Gempa Bumi 15 11 15 9 14 26 13 20 5 

8 Tsunami          

9 Letusan Gunung Api      10    

Total Kejadian 1944 1619 1780 1666 1961 1694 2306 2862 1134 

Sumber: Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI)13 

 

 

Grafik 1 : Tren Kejadian Bencana 10 Tahun Terakhir 

 
11  Tim Penyusun, Informasi Spasial Bencana Alam, Op.Cit.  
12  Tim Penyusun, Pedoman Penanganan Pelestarian Bangunan Pusaka Pascabencana Studi Kasus Padang Sumatera Barat 

(Badan Pelestarian Pusaka Indonesia, 2011),30. 
13  Data penulis olah melalui wesbite Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB), http://dibi.bnpb.go.id/dibi/ 

http://dibi.bnpb.go.id/dibi/
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Sumber: Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB)14 

 

Pemerintah daerah maupun pusat berhak melakukan penetapan status darurat bencana. 

Penetapan status dan tingkat bencana dalam penentuan kategori bencana alam nasional atau 

bencana alam dinilai dari adanya beberapa indikator. Adapun indikator tersebut meliputi jumlah 

korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang 

terkena bencana, serta dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.15 Menurut Wakil Ketua Badan 

Legislasi (Baleg) DPR RI, Totok Daryanto, status bencana dapat diubah mengikuti kebutuhan 

dan kategorinya.16  

 

b. Penanganan Bencana Oleh Pemerintah 

UNICEF mendefinisikan bencana adalah suatu keadaan yang mengancam kehidupan dan 

kesejahteraan sejumlah besar penduduk dan dimana tindakan luar biasa diperlukan untuk 

menjamin kelangsungan hidup, pengasuhan dan perlindungan bagi penduduk tersebut.17 Upaya 

dalam mewujudkan negara Indonesia yang aman dan tangguh terhadap bencana telah mempunyai 

landasan hukum dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana. Naskah akademik undang-undang ini telah merujuk pada hukum-

hukum dan standar internasional sebagai salah satu pertimbangannya.18  

Pengelolaan bencana secara keseluruhan membutuhkan sumber daya yang memiliki 

kemampuan dan pengetahuan tentang manajemen bencana (disaster management) yang 

menyeluruh dan terpadu.19 Ini bertujuan agar mampu menyadarkan dan meningkatkan 

kepedulian semua pihak untuk mereduksi dampak akibat bencana. Untuk dapat memenuhi 

tujuan tersebut, maka semua pihak harus:20 

1. Mengetahui dan mengenal beberapa jenis bencana; 

2. Mengetahui penyebab bencana; 

3. Mengetahui siklus pengelolaan bencana mulai dari pra bencana, saat bencana dan 

pasca bencana; 

4. Mengetahui tindakan-tindakan pengelolaan bencana (pencegahan, penanggulangan 

dan pemulihan) mulai dari preventif, mitigasi, kesiapan sebelum terjadi bencana (pra 

bencana), respon dan tindakan saat bencana serta pemulihan dan penelitian setelah 

bencana (pasca bencana); 

5. Menjelaskan action plan dari masing-masing instansi, institusi atau badan; 

6. Mengajak semua pihak untuk peduli dan berperan aktif dalam pengelolaan bencana. 

 

Tabel 2. Bencana Menurut Disaster Management Handbook 

 
14  Data diakses dari website Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB) http://dibi.bnpb.go.id/dibi/  
15  Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
16  Membangun Budaya Sadar Bencana di Masyarakat dan Pemerintah, Majalah Parlementaria, Op.Cit., 21. 
17  Hadi Supeno, dkk, 2010, Dari Wasior, Mentawai, Sampai Merapi Perspektif Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat 

Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). hlm 25. 
18  Sambutan Kepala BNPB dalam Erica Harper, 2009, International Law and Standard Applicable in Natural Disaster 

Situation Perlindungan Hak-Hak Warga Sipil Dalam Situasi Bencana, Jakarta, PT Grasindo. hlm xiii. 
19  Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief, Op. Cit., 5. 
20  Ibid., 5-6. 

http://dibi.bnpb.go.id/dibi/
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1. Gempa bumi 1. Kebakaran (hutan di kota) 

2. Letusan gunung Berapi 2. Kekeringan  

3. Tsunami 3. Wabah/epidemi 

4. Angin Topan 4. Kecelakan besar 

5. Banjir  5. Kerusuhan Massa 

6. Tanah Longsor  

 

Dalam penanggulangan bencana, permasalahan komando kepemimpinan sering menjadi 

kendala dalam koordinasi di lapangan. Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Adang 

Daradjatun, saat terjadi bencana, membutuhkan koordinasi antara kementerian dengan lembaga 

yang lebih baik. Pada saat bencana terjadi di daerah, pelimpahan wewenang  komando ditujukan 

pada Sekda sebagai pejabat setingkat di bawah Gubernur. Akan tetapi, dalam kondisi di lapangan 

yang terjadi, seharusnya kewenangan tersebut diberikan kepada badan yang memahami aturan 

penanggulangan bencana. Ini bertujuan agar koordinasi dapat berjalan lebih cepat.21 Keputusan 

yang cepat di dalam kondisi krusial dan bersifat final, sangat menentukan perubahan kondisi 

daerah yang terkena dampak bencana. Ini bertujuan agar dalam mengambil kebijakan, memang 

sangat dibutuhkan orang-orang yang tepat.22 

Dalam penanganan penanggulangan bencana, pemerintah memiliki tanggung jawab dan 

wewenang. Adapun tanggung jawab pemerintah meliputi:23 

1. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan 

program pembangunan; 

2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 

3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara 

adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum; 

4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana; 

5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang memadai; 

6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; 

7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana. 

 

Adapun wewenang pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

meliputi:24 

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan 

nasional; 

2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebjiakan 

penanggulangan bencana; 

3. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah; 

4. Penentuan kebijakan kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, 

badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain; 

 
21  Membangun Budaya Sadar Bencana di Masyarakat dan Pemerintah, Majalah Parlementaria, Op.Cit. 
22  Ibid. 
23  Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
24  Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
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5. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber 

ancaman atau bahaya bencana; 

6. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang 

melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; 

7. Pengendalian pengumpulan uang atau barang yang bersifat nasional. 

 

Pemerintah daerah dalam penanganan dan penanggulangan bencana juga mempunyai 

tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab pemerintah daerah meliputi:25 

a. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai 

dengan standar pelayanan minimum; 

b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana; 

c. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan 

program pembangunan; 

d. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja 

daerah yang memadai. 

Adapun wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

meliputi:26 

a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan 

kebijakan pembangunan daerah; 

b. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan 

penanggulangan bencana; 

c. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi 

dan atau kabupaten / kota lain; 

d. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau 

bahaya bencana pada wilayahnya; 

e. Perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam 

yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; 

f. Penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya. 

 

c. Perlindungan Terhadap Korban Bencana Alam Oleh BNPB 

Menurut Grigg sebagaimana dikutip oleh Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief, fase utama 

dalam fungsi pengelolaan bencana secara umum, terdapat delapan tahapan. Yakni, perencanaan 

(planning), pengorganisasian (organising), kepemimpinan (directing), pengkoordinasian 

(coordinating), pengendalian (controlling), pengawasan (supervising), penganggaran (budgeting), 

serta keuangan (financing).27 

Dalam penanganan dan perlindungan terhadap korban bencana alam, Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) bertindak sebagai lembaga yang dibentuk pemerintah non 

departemen setingkat menteri. BNPB menjalankan tugasnya sebagai pengarah dan pelaksana 

penanggulangan bencana. Adapun berdasarkan fungsinya, BNPB melaksanakan perumusan dan 

penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak 

 
25  Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
26  Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
27  Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief, Op.Cit., 69-70. 
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cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Selain itu, BNPB juga melakukan pengoordinasian 

pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. 

Dalam hal kelembangaan, BNPB juga terdapat di setiap daerah, yang dikenal dengan BNPB 

daerah. Tugas yang dilaksanakan bersifat tugas secara integrasi dalam masa pra bencana, tanggap 

darurat dan pasca bencana. 

Dalam pengelolaan bencana, terdapat filosofi substansi yang perlu dipahami, yakni:28 

1. Bencana memberi dampak mulai dari yang sangat kecil sampai ke yang sangat besar, 

tergantung dari antara lain jenis bencana, luas areal yang terkena, land-use; 

2. Kerugian baik jiwa maupun materi (harta) dialami oleh semua lapisan masyarakat, 

stakeholders maupun pemerintah; 

Dari dua hal tersebut, maka penanggung jawab utama pengelolaan bencana ada di 

Pemerintah yang berperan dominan sebagai enabler. Dalam hal ini, pemerintah dibantu oleh 

stakeholders terkait. Badan terkait sebagai instansi yang mengelola bencana yakni BNPB, harus 

mempunyai tugas pokok dan fungsi yang jelas. Oleh karena itu, maka BNPB tidak duplikasi 

dengan tupoksi isntitusi yang sudah ada, tidak berdiri sendiri, dengan sangat tergantung pada 

institusi yang sudah ada. BNPB bukan sebagai badan pengontrol instansi lain yang sudah ada, 

berupa overlap yang sinergis.29 BNPB mendukung sepenuhnya upaya untuk memperkaya wacana 

dan pemenuhan hak-hak dasar manusia dan kelompok rentan dalam kaitannya penanggulangan 

bencana. 

d. Revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana 

Saat ini, DPR sebagai legislator sedang melakukan pembahasan revisi Undang-Undang 

Penanggulangan Bencana. Poin penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini meliputi 

tiga hal, yakni penekanan pada pencegahan atau mitigasi, penguatan alokasi anggaran serta 

koordinasi lembaga yang terlibat dalam penanganan bencana terkait penetapan status bencana 

yang terjadi, apakah masuk dalam kategori bencana daerah atau bencana nasional. Fokus dalam 

RUU ini menjadi perhatian yang bermuara pada perlindungan korban bencana alam.  

Bagian terpenting dalam revisi undang-undang ini adalah hadirnya negara dalam 

memberikan pelayanan yang lebih sigap terhadap masyarakatnya. RUU ini mengharuskan 

pemerintah dan badan penanggulangan nasional daerah untuk dapat menetapkan status bencana 

selambatnya 3x24 jam. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Totok Daryanto, 

pemerintah daerah maupun pusat berhak melakukan penetapan status darurat bencana. Status 

bencana daerah dapat diubah dengan tingkatan yang lebih tinggi jika terjadi eskalasi menjadi 

bencana nasional.30 

 

1. Pencegahan atau Mitigasi Bencana 

Pemerintah dan masyarakat saat sekarang masih dinilai belum siap menghadapi bencana. 

Pendidikan kesadaran akan bencana menjadi salah satu isu penting yang akan diupayakan 

menjadi perhatian dalam penyusunan revisi undang-undang penanggulangan bencana. Menurut 

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sudiro Asno, ada banyak cara bagaimana 

memberikan penekanan-penekanan tentang pencegahan. Ini terdapat dalam perangkat aturan 

 
28  Ibid., 76. 
29  Ibid. 
30  Membangun Budaya Sadar Bencana di Masyarakat dan Pemerintah, Majalah Parlementaria, Op.Cit. 
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perundang-undangan maupun implementasi melalui pendidikan.31 Misalnya dimulai dari 

kurikulum sekolah, sehingga sejak dini anak-anak mendapatkan edukasi tentang bagaimana 

mitigasi dan tanggap bencana. Dengan demikian, usaha ini diharapkan Indonesia ke depannya 

dapat menciptakan teknologi modern yang dapat memperhitungkan segala potensi bencana. Ini 

diharapkan dapat menekan dampak yang terjadi dari bencana yang ada.  

Menurut Kepala Pusat Studi Kebencanaan Universitas Hasanuddin, Adi Maulana, bencana 

di Indonesia terjadi bahkan sebelum bencana itu datang, karena tidak adanya konsep pencegahan 

yang komprehensif. Pencegahan atau mitigasi dapat dilakukan melalui pemetaan atau identifikasi 

resiko bencana serta meningkatkan people awareness terhadap kebencanaan.32 Mitigasi bencana 

(disaster mitigation) merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana.33 

 

2. Alokasi anggaran 

Dalam tataran pemerintah, Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sudiro 

Asno, selama ini penguatan anggaran hanya fokus pada penanggulangan bencana, namun tidak 

pada aspek pencegahan. Selain itu, dana siap pakai bencana juga masih kurang. Panitia kerja 

(Panja) Baleg juga mendorong pengalokasian anggaran dalam bentuk dana siap pakai untuk 

penanggulangan bencana paling sedikit 0,5 % dari APBN atau APBD. Menurut Wakil Ketua Badan 

Legislasi (Baleg) DPR RI, Totok Daryanto, artinya dana tersebut harus selalu ada dalam kas negara 

maupun pemerintah daerah.34 

 

3. Koordinasi  

Menurut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Adang Daradjatun, dalam praktek 

penanganan bencana di lapangan, sudah banyak aspirasi dari masyarakat yang mengeluhkan 

tentang masalah komando kepemimpinan penanggulangan bencana. Ini memerlukan 

pembahasan lebih lanjut. Upaya perbaikan urusan struktural dimaksudkan untuk mempercepat 

koordinasi penanggulangan bencana.35 Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, 

Totok Daryanto, revisi undang-undang penanggulangan bencana akan mengatur pola koordinasi 

antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Ini diharapkan tidak ada lagi 

penanganan bencana yang masih bersifat sektoral dan terfragmentasi.36 

 

 

IV. Penutup 

Penetapan status bencana alam oleh pemerintah sebagai bencana nasional atau tidak, 

membawa perbedaan dalam penanganan dan perlindungan terhadap korban bencana alam. 

Pemerintah daerah maupun pusat berhak melakukan penetapan status darurat bencana. 

 
31  Ibid.  
32  Ibid. 
33  Lebih lanjut lihat ketentuan Pasal 1 poin (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 
34  Membangun Budaya Sadar Bencana di Masyarakat dan Pemerintah, Majalah Parlementaria, Op.Cit. 
35  Ibid. 
36  Ibid. 
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Penetapan status dan tingkat bencana dalam penentuan kategori bencana alam nasional atau 

bencana alam dinilai dari adanya beberapa indikator, yakni meliputi jumlah korban, kerugian 

harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, serta 

dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Status bencana dapat diubah mengikuti kebutuhan dan 

kategorinya.  

Aspek perlindungan korban bencana alam menjadi berbeda dalam penanganan sebagai 

bencana alam nasional dan bencana alam. Alokasi anggaran penanggulangan bencana alam 

nasional oleh pemerintah pusat bersumber dari APBN yang memadai dalam bentuk dana siap 

pakai. Sementara dalam bencana alam daerah, bersumber dari APBD. Pemerintah dalam 

penentuan status bencana alam nasional, mempunyai kewenangan dalam penentuan kebijakan 

kerjasama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan atau pihak 

internasional lain.  

Masyarakat yang menjadi korban bencana alam, berhak untuk mendapatkan perlindungan 

sosial dan rasa aman, pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan 

penanggulagan bencana. Selain itu masyarakat juga berhak mendapatkan informasi yang pasti 

atas bencana yang terjadi. Setiap orang yang terkena bencana alam berhak dalam perlindungan 

untuk mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar serta memperoleh ganti kerugian 

sebagai bentuk pemulihan.  

Dalam perlindungan terhadap korban bencana alam, penanggung jawab utama 

pengelolaan bencana ada di pemerintah, yang berperan dominan. Pemerintah dibantu oleh badan 

terkait sebagai instansi yang mengelola bencana, yakni BNPB. Penanganan bencana alam di 

daerah, dilaksanakan oleh BNPB daerah. Pelaksanaan perlindungan terhadap korban bencana 

alam dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu integrasi masa pra bencana, tanggap darurat dan pasca 

bencana. Negara harus selalu hadir dalam memberikan pelayanan yang lebih sigap terhadap 

masyarakatnya, yang bermuara pada perlindungan korban bencana alam. 
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