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DISCLAIMER:
Materi MODUL TRAINING OF TRAINER HUMANITARIAN SYSTEM AND 
PRINCIPLES FOR GOVERNMENT OFFICERS AND CSOS ini disusun 
untuk keperluan pelaksaanaan pelatihan dalam Locally Led Disaster 
Preparedness and Protection Project yang didanai European Union 
Humanitarian Aid, bukan untuk kepentingan komersial atau publikasi.
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BAHAN BACAAN
1. PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA 

penyakit seperti pandemic covid-19. Secara geologis Indonesia terletak pada pertemuan tiga 

dari pertemuan ketiga lempeng tersebut Indonesia menjadi negara dengan berbagai jenis 
ancaman dan bencana salah satu yang banyak menyita adalah bencana alam. Bencana 
alam yang sering terjadi akibat pertemuan 3 lempeng tersebut adalah gempa bumi, tsunami, 
dan yang tidak terelakkan adalah erupsi gunungapi. Indonesia memiliki 127 gunungapi aktif 
dan jumlah tersebut tersebar dari Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Nusa Tenggara Timur, Nusa 

wabah penyakit ini senantiasa mengintai Indonesia pada saat yang sama isu degradasi 
lingkungan, pertumbuhan penduduk yang masif, kurangnya kesadaran, pengetahuan  akan 
penanggulangan bencana,dan perubahan iklim menjadi daya dorong peningkatan risiko dan 
kerawanan bencana di Indonesia.

Disepanjang tahun 2020 BNPB mencatat terjadi 2.925 kejadian bencana alam yang 
terhitung dari 1 januari 2020 sampai 29 Desember 2020. Bencana ini didominasi oleh 
bencana alam seperti hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin putting 
beliung, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan.

Penekanan risiko dapat dilakukan apabila penanggulangan bencana ini dilakukan secara 
terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga pemerintah memandatkan kepada Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan penmanganan bencana dan kedaruratan secara terpadu serta melaksanakan 
penanganan bencana dan kedaruratan mulai dari pra bencna, saat terjadi bencana, dan 
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pasca bencana. Tentu bencana yang kompleks pada setiap daerah menuntut tindakan 
yang tepat, cepat, kreatif dan terarah dengan melibatkan semua aktor yang berkepentingan 
dalam penanggulangan bencana, untuk itu koordinasi sangat diperlukan guna menunjang 
pemulihan dan pembangunan yang lebih baik. Koordinasi dengan berbagai pihak dan actor 
merupakan hal yang masih sangat penting untuk terus didorong peningkatannya.

Dalam UUD 1945  dikatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan 
perlindungan atas bencana, dalam perwujudan kesejahteraan umum yang berlandaskan 
Pancasila maka dengan dasar tersebut penyelenggaraan bencana di Indonesia dilakukan 
sebagai mandat .Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya 
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (Pasal 1, ayat 5, UU No 24/2007).
Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana ini terdiri dari pra bencana, saat 
bencana, dan pasca bencana. Kegiatan-kegiatan pada setiap tahapan ini tentunya akan 
berbeda kegiatan pra bencana lebih pada bagaimana mengurangi risiko bencana, saat 
bencana adalah kegiatan-kegiatan tanggap darurat, pasca bencana merupakan kegiatan 
rehabilitasi dan rekonstruksi serta membangun lebih baik dengan pendekatan pengurangan 
risiko bencana.

Dalam penanggilangan bencana terdapat beberapa istilah dan merupakan sebuah 
komponen yang tidak terpisahkan.Bencana sendiri ada beberapa istilah yang dapat 
digunakan dan sering dijadikan rujukan diantaranya adalah menurut UU No. 24 Tahun 2007, 
dan UNISDR.

Bencana adalah 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. (Pasal 1 Ayat 
1 UUPB 24/2007). 

A serious disruption of 
the functioning of a community or a society at any scale due to hazardous events interacting 
with conditions of exposure, vulnerability and capacity, leading to one or more of the 
following: human, material, economic and environmental losses and impacts. (UN DRR-02 
Feb 2017).”

Gangguan serius terhadap fungsi kehidupan masyarakat luas yang disebabkan oleh 
kejadian-kejadian yang membahayakan yang berinteraksi dengan paparan kerentanan 
dan kapasitas, yang mengakibatkan salah satu atau lebih kerugian dan dampak pada 
manusia, materi, ekonomi dan lingkungan menyebabkan korban pada manusia, barang atau 
lingkungan. (UN DRR-02 Feb 2017).

guncangan yang melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. 

“The effect of the disaster can be immediate and localized, but is often widespread 
and could last for a long perod of time. The effect may test or exceed the capacity of a 
community or society to cope using its own resources, and therefore may require assistance 
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from external sources, which could include neighbouring jurisdictions, or those at the national 
or international levels. “

Efek bencana itu dapat segera terjadi dan terlokalisir, tetapi sering juga tersebar dan 
dapat berlangsung dalam jangka waktu. Efeknya dapat sebanding atau melebihi kapasitas 
dari komunitas atu masyarakat untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber-sumber 
dayanya sendiri, dan karena itu membutuhkan bantuan dari luar, yang mungkin dari yusidiksi 
sekitarnya atau dari tingkat nasional dan international.

Dengan demikian baik pada UNISDR dan UU No 24 tahun 2007 terdapat beberapa 
aspek yang sama yaitu adanya bahaya yang mengancam kehidupan dan penghidupan 
masyarakat baik secara manusia, ekonomi dan lingkungan sehingga melebihi kemampuan 
masyarakat untuk menanganinya.

Untuk memperoleh pemahaman yang utuh tentang bencana, tanggap darurat dan 
penanggulangan bencana secara menyeluruh, perlu diketahui dan dipahami istilah-istilah 
yang banyak digunakan dalam praktek dan keilmuan tentang bencana.

(Affected) Mereka yang terdampak 
baik langsung atau tidak langsung 
oleh satu peristiwa bahaya. Yang 
terdampak secara langsung adalah 
mereka yang mengalami cedera, 
sakit atau menanggung akibat-akibat 
kesehatan lain; mereka yang dievakuasi, 
mengungsi, direlokasi atau menanggung 
kerusakan terhadap penghidupan serta 

dan lingkungan mereka. Yang terdampak 
tidak langsung adalah mereka yang 
menanggung akibat-akibat selain atau 
sebagai tambahan dari akibat-akibat 
langsung seiring dengan berjalannya 
waktu karena gangguan atau perubahan 
terhadap ekonomi, infrastruktur penting, 
layanan-layanan dasar, perdagangan 
atau pekerjaan, atau akibatakibat sosial, 
kesehatan, dan psikologis.

Build 
back better) Digunakannya tahapan 
pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi 
setelah terjadinya satu bencana untuk 
meningkatkan ketangguhan bangsa dan 
masyarakat dengan mengintegrasikan 
upaya-upaya pengurangan risiko bencana 
ke dalam upaya pemulihan infrastruktur 

ke dalam upaya revitalisasi penghidupan, 
ekonomi dan lingkungan.

Disaster) 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 mengakibatkan 
timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta 
benda, dan dampak psikologis.(UU No 
24 Th 2007)

Capacity) Sumber daya, 
pengetahuan, ketrampilan, dan kekuatan 
yang dimiliki seseorang atau masyarakat 
yang memungkinkan mereka untuk 
mempertahankan dan mempersiapkan 
diri, mencegah, dan memitigasi, 
menanggulangi dampak buruk, atau 
dengan cepat memulihkan diri dari 
bencana (Perka BNPB No 1. Tahun 2012 
Tentang Desa Tangguh Bencana, Bagian 
D point 11)
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Bencana (Disaster Management) 
serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakan pembangunan yang 
berisiko timbulnya bencana, kegiatan 
pencegahan bencana, tanggap darurat, 
dan rehabilitasi. 

Disaster 
Risk Reduction) Pengurangan risiko 
bencana merupakan kegiatan untuk 
mengurangi ancaman dan kerentanan 
serta meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam menghadapi bencana 
(PP No.21 Th 2008, pasal 7)

Emergency) Segala 
situasi dimana ada ancaman luar 
biasa dan meluas terhadap kehidupan, 
kesehatan atau subsistens dasar yang 
melampaui kapasitas perorangan dan 
komunitas untuk bertahan.

yang dilakukan dengan segera pada 
saat kejadian bencana untuk menangani 
dampak buruk yang ditimbulkan, 
yang meliputi kegiatan penyelamatan 
dan evakuasi korban, harta benda, 
pemenuhan kebutuhan dasar, 
pelindungan, pengurusan pengungsi, 
penyelamatan, serta pemulihan 
prasarana dan sarana.

Exposure) Situasi dimana 
penduduk, infrastruktur, permukiman, 
kapasitas produksi dan asetaset 
manusia yang berwujud lainnya berada 
di kawasankawasan yang rawan bahaya.

atau peristiwa yang bisa menimbulkan 
bencana.

Hazard) Satu proses, fenomena, 
atau aktivitas yang bisa menyebabkan 
hilangnya nyawa, cedera atau dampak-
dampak kesehatan lain, kerusakan harta 
benda, gangguan sosial dan ekonomi, 
atau kerusakan lingkungan.

Mitigation) serangkaian upaya 
untuk mengurangi risiko bencana, 

maupun penyadaran dan peningkatan 
kemampuan menghadapi ancaman 
bencana. 

Prevention) 
serangkaian kegiatan yang dilakukan 
sebagai upaya untuk menghilangkan 
dan/atau mengurangi ancaman bencana.

Risk) potensi kerugian 
yang ditimbulkan akibat bencana pada 
suatu wilayah dan kurun waktu tertentu 
yang dapat berupa kematian, luka, 
sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa 
aman, mengungsi, kerusakan atau 
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan 
masyarakat.

Preparedness) serang-
kaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengantisipasi bencana melalui 
pengorganisasian serta melalui langkah 
yang tepat guna dan berdaya guna.

Recovery) serangkaian 
kegiatan untuk mengembalikan kondisi 
masyarakat dan lingkungan hidup yang 
terkena bencana dengan memfungsikan 
kembali kelembagaan, prasarana, 
dan sarana dengan melakukan upaya 
rehabilitasi.
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Response) Tindakan-tindakan 
yang dilakukan langsung sebelum, 
selama, atau segera setelah terjadinya 
satu bencana untuk menyelamatkan 
nyawa, mengurangi dampak-dampak 
kesehatan, memastikan keselamatan 
umum, dan memenuhi kebutuhan 
subsistens dasar mereka yang terkena 
dampak.

Rehabilitation) perbaikan 
dan pemulihan semua aspek pelayanan 
publik atau masyarakat sampai 
tingkat yang memadai pada wilayah 
pascabencana dengan sasaran utama 
untuk normalisasi atau berjalannya 
secara wajar semua aspek pemerintahan 
dan kehidupan masyarakat pada wilayah 
pascabencana.

Reconstruction) 
pembangunan kembali semua prasarana 
dan sarana, kelembagaan pada wilayah 
pascabencana, baik pada tingkat 
pemerintahan maupun masyarakat 
dengan sasaran utama tumbuh dan 
berkembangnya kegiatan perekonomian, 
sosial dan budaya, tegaknya hukum 
dan ketertiban, dan bangkitnya peran 
serta masyarakat dalam segala aspek 
kehidupan bermasyarakat pada wilayah 
pascabencana. 

Vulnerability) kondisi atau 

ekonomi, politik, budaya dan teknologi 
suatu masyarakat di suatu wilayah untuk 
jangka waktu tertentu yang mengurangi 
kemampuan masyarakat tersebut 
untuk mencegah, meredam, mencapai 
kesiapan dan menanggapi dampak 
ancaman atau bahaya tertentu (Perka 
BNPB No 1. Tahun2012 Tentang Desa 
Tangguh Bencana, Bagian D point 12)

Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana kategori bencana berdasarkan sudut pandang sebab terjadinya adalah sebagai 
berikut:

1. Bencana alam adalah 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.

2. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 
peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, 
dan wabah penyakit.

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

komunitas masyarakat, dan teror.

Bencana yang dipandang dengan sudut lebih dalam tidaklah menjadi sesederhana 
itu, bencana-bencana tersebut masih bisa dibagi lagi menjadi beberpa bagian dengan 
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(mass movement) sering dikenal sebagai tanah longsor. 

pasang. Bahaya beraspek biologi, antara lain: wabah penyakit, hama dan penyakit tanaman 
dan hewan/ternak. 

kegagalan teknologi. 

pencemaran limbah2.
(2 1 cover-krkter.cdr (bnpb.go.id))

Bencana yang terjadi di Indonesia ini sangat beragam dan secara karateristik juga 
memiliki keunikan masing-masing. Hal ini bisa diakibatkan oleh beberapa kemungkinan 
dan faktor antara lain morfologi daerah, iklim, kelembaban, sosial dan lain-lain. Ditilik dari 
kecepatan terjadinya bencana terdapat dua kategori yaitu bencana yang cepat (rapid), dan 
bencana yang lambat (slow). Rapid disaster yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba atau 
sudden-onset disaster yang terjadi dengan sedikit atau tanpa peringatan dini dan biasanya 
memiliki efek menghancurkan selama berjam-jam, berhari-hari atau malah berbulan-bulan. 
Contohnya adalah gempa bumi, tsunami, erupsi gunungapi, banjir bandang, longsor. 
Sementara bencana yang lambat (slow onset disaster) adalah jenis bencana yang terjadi 
secara lambat.Contohnya adalah kekeringan, Gerakan tanah, epidemic penyakit, kekurangan 
gizi dan stunting.Umumnya gejala dari bencana yang slow on set ini baru akan dirasakan 

Selain dari kecepatan hadirnya karakteristik bencana dapat dilihat dari beberpa aspek 
yang lain seperti asal penyebab ancaman, adanya faktor perusak dimana faktor perusak ini 
adalah bagian dari ancaman yang menyebabkan kerusakan. Disisi lain dilihat pada frekuensi, 
durasi intensitas dan posisi dari ancaman tersebut. Frekuensi ini merupakan jumlah 
perulangan kejadian ancaman di setiap periode, intensitas mencakup kekuatan ancaman, 
dan luas daerah yang diperkirakan terkena dampak serta posisi adalah jarak sumber 
ancaman dari permukiman atau aset terbesar yang terdampak. 

memiliki 4 aspek dasar. Pertama terjadinya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan 
merusak, Kedua peristiwa atau gangguan tersebut mengancam kehidupan, penghidupan 
masyarakat ,gangguan sosial masyarakat dimana berarti gangguan fungsi kemasyarakatan 
atau komunitas tersebut terganggu, Ketiga ancaman tersebut mengakibatkan kerugian 
baik ekonimi dan lingkungan, korban jiwa dan melampaui kemampuan masyarakat untuk 
mengatasinya.Keempat apabila ancaman tersebut memberikan dampak psikologis pada 
manusia. Hal ini menggaris bawahi bahwa ancaman dan bencana itu berbeda dalam 
undang undang juga dikatakan bahwa ancaman dan bencana ini memiliki pengertian yang 
berbeda. Ancaman dapat berubah menjadi bencana ketika  kejadian tersebut menimbulkan 

masyarakat/komunitas untuk menghadapinya. Untuk mempermudah pemahaman gambaran 
simulasi bencana akan terlihat dengan ilustrasi di bawah ini. 
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ANCAMAN

KAPASITAS

KERENTANAN

Risiko
Rendah

Risiko
Tinggi

Tidak
Berisiko

Risiko
Sedang

Gambar diatas menunjukan bahwa bencana akan terjadi jika masyarakat memiliki 
kapasitas yang kecil atau tidak mampu menanggulangi atau bahkan menghilangkan 
ancaman tersebut sementara kerentanan yang mereka miliki tinggi. Sebaliknya Jika 
masyarakat memiliki kapasitas yang tinggi dan kerentanan rendah maka bencana mungkin 
saja tidak akan terjadi. Pada prinsipnya bencana adalah kejadian yang menimbulkan 
dampak/kerugian baik secara ekonomi, infrastruktur, ganguan sosial, lingkungan baik juga 
pada masnusianya (cacat,  meninggal, psikologis). 

Covid 19 adalah ancaman atau bahkan bencana yang berbeda covid dapat dikatakan 
sebagai bencana yang unik karena batas masa pasca bencana pada pandemic covid 19 ini 
tidak diketahui secara pasti.Langkah pemulihan untuk bencana covid harus segera dilakukan 
untuk meengembalikan fungsi-fungsi pada sector terdampak seperti ekonomi, sosial, dan 
kesehatan. Bencana covid 19 bisa juga disebut sebagai kategori bencana bilogi karena 
berhubungan dengan pandemic atau penyakit yang menular dari satu orang ke orang yang 
lain. 

Covid 19 merupakan bencana baru yang harus dihadapi Indonesia bahkan dunia 
bersamaan dengan itu bencana-bencana yang lain (longsor, tsunami, erupsi gunungapi dll) 
juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Bencana ini bersamaan hadir dengan sumber 
ancaman, dan cara hadir yang berbeda, maka perlu dipikirkan cara yang baik untuk 
menghadapi bencana yang secara bersamaan ini terjadi. Covid 19 merupakan bencana 
yang bersumber pada virus yang dibawa oleh manusia sehingga mobilitas manusia 
memegang peranan penting dalam penyebaran virus ini. Keadaan darurat memaksa 
manusia untuk berpindah tempat dari tempat yang terdampak ke tempat yang lebih aman 
untuk kehidupan mereka. Proses evakuasi ini tentunya menimbulkan pergerakan dan 
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kerumunan manusia yang tidak kita ketahui kondisi keterpaparan terhadap virus, sedangkan 
keadaan mendesak ini menuntut manusia untuk selamat dari bahaya yang mengancam 
mereka dan juga memperhatikan kesehatan diri sendiri dan orang lain. Maka perlu 
perencanaan yang matang untuk dapat mengurangi risiko pada kedua bencana yang terjadi 
secara bersamaan ini, strategi untuk menangai darurat sekaligus menekan penyebaran 
virus covid 19. Perencanaan ini tentu tidak akan terpikirkan ketika dalam keadaan panik, 

kesiapsiagaan.Hal ini menunjukan bahwa bencana tidak hanya dalam keadaan darurat 
bencana perlu langkah dan strategi yang tepat guna mengurangi dampak yang besar 
terutama pada manusia dan timbulnya korban jiwa.

1.1. PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA 
Selama ini masih banyak masyarakat yang melihat bencana sebagai sesuatu yang 

datang diluar kemampuan manusia atau dipandang sebagai peristiwa luar biasa yang terjadi 
begitu saja secara tiba-tiba dan tanpa peringatan sehingga masyarakat memandang bahwa 
bencana itu adalah sebuah takdir, nasib atau bahkan dipandang sebagai “tulah” di kalangan 
masyarakat. Berdasarkan pandangan ini masyarakat dipandang sebagai “korban” sehingga 
membutuhkan pertolongan dan bantuan dari pihak luar sehingga saat itu penanggulangan 
bencana lebih dipandang pada situasi darurat dan membutuhkan bantuan. 

Tabel 1 
Paradigma Penanggulangan Bencana Dulu dan Sekarang

Paradigma Terdahulu Paradigma Baru

Fatalistik Rasional

Reaktif, bertindak setelah kejadian bencana Proaktif, melakukan tindakan-tindakan 
sebelum bencana (pencegahan, 
pengurangan resiko, kesiapsiagaan)

Terpusat (Diatur dari Pusat) Terdesentralisasi (Pemerintah Daerah Dapat 
memegang komando_

Berdiri sendiri Sebagai arus utama

Paradigma penanggulangan bencana berkembang ke pandangan yang lebih progresif 
yang melihat penanggulangan bencana tidak hanya pada situasi darurat (emergency) 
namun berkembang pada bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan. 
Upaya-upaya untuk pengintegrasian penanggulangan bencana kedalam program-program 
pembangunan ini telah dilakukan. Pandangan ini juga didorong oleh perkembangan ilmu 
pengetahuan alam dan sosial yang memandang bencana merupakan bagian dari proses 
geologi, hiidrometeorologi dan hubungan sebab dan akibat.  Paradigma ini memandang 

bencana, mengenali pola yang menimbulkan kerawanan serta melakukan kegiatan mitigasi 
yang bersifat struktural seperti membangun konstruksi (rumah, bangunan, dam, tanggul dll) 
maupun non struktural seperti penataan ruang termasuk tata guna lahan, standar bangunan 
dll (Bakornas PB, 2007; Godschalk et.al 1999 dalam Bencana di Indonesia dan Pergeseran 
Paradigma Penanggulangan Bencana; Dr.Rahmawati Husein).
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Cara pandang baru terhadap bencana ini kemudian melahirkan kesepakatan-kesepa-
kat an global melalui PBB menyelenggarakan pertemuan-pertemuan international untuk 
menyikapi ancaman bencana. Beberapa pertemuan yang menjadi milestones atau tonggak 
capaian dan menjadi rujukan dalam Manajemen Risiko dalam penanggulangan bencana 
adalah: Strategi Yokohama, 1994, Kerangka Kerja/Aksi Hyogo 2005-2015 dan Kerangka 
Kerja Sendai 2015-2030.

Strategi Yokohama meletakkan 10 Prinsip Pengurangan Risiko bencana yang menjadi 
landasan bagi Rencana Aksi 2000 dan seterusnya. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 

1.  Penilaian Risiko merupakan langkah yang diperlukan untuk adopsi pengurangan risiko 
bencana yang memadai dan sukses 

2.  Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana adalah kunci dalam mengurangi kebutuhan 
bantuan darurat. 

3.  Pencegahan dan kesiapsiagaan bencana hendaknya dipandang sebagai aspek-aspek yang 
integral dari kebijakan dan perencanaan pembangunan pada tingkat nasional, regional, 
bilateral, multilateral dan internasional. 

4.  Pengembangan dan penguatan kapasitas untuk mencegah, mengurangi dan mitigasi risiko 
bencana adalah prioritas tertinggi untuk dilaksanakan pada dekade ini (catatan: 1990-2000) 
untuk membangun basis yang kuat bagi kegiatan-kegiatan lanjutan di dekade berikutnya 
(2000 dan selanjutnya) 

5.  Peringatan dini terhadap bencana-bencana yang diperkirakan akan terjadi dan 
penyebarannya yang efektif menggunakan telekomunikasi, termasuk penyiaran adakah 
faktor-faktor kunci bagi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. 

6.  Langkah-langkah pencegahan akan sangat efektif bila melibatkan partisipasi dari semua 
tingkat, dari komunitas lokal hingga pemerintah pusat nasional, regional dan internasional 

7.  Kerentanan dapat dikurangi dengan penerapan desain dan pola pembangunan yang tepat, 
terfokus pada kelompok sasaran, melalui pendidikan dan pelatihan yang tetap bagi seluruh 
masyarakat. 

8.  Komunitas Intenasional menerima kebutuhan untuk membagikan teknologi untuk mencegah, 
mengurangi, mitigasi bencana; hal ini dilakukan secara cuma-cuma pada waktu yang tepat 
sebagai bagian dari kerjasama teknis. 

9.  Kelestarian lingkungan sebagai komponen pembangunan berkelanjutan dengan 
pengurangan kemiskinan sebagai keharusan dalam pencegahan dan mitigasi bencana 
alam. 

10.  Setiap negara bertanggung jawab melindungi rakyatnya, infrastruktur dan asset nasionalnya 
dari dampak bencana. Komunitas internasional hendaknya menunjukkan tekad politik yang 

termasuk dana, teknologi dan sains di bidang pengurangan bencana khususnya di negara 
berkembang dan tertinggal.

Kerangka Kerja Aksi Hyogo merupakan hasil konperensi yang diselenggarakan pada 
tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang dengan tema, Membangun Ketahanan 
Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana, merupakan tindak nyata dari pembelajaran yang 
dipetik dalam pelaksanaan Strategi Yokohama dengan tujuan: Penurunan secara berarti 
hilangnya nyawa dan aset-aset sosial, ekonomi dan lingkungan karena bencana yang 
harus dialami komunitas dan negara.
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Target strategis yang hendak dicapai adalah: 
(a) Integrasi pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program 

pembangunan berkelanjutan di semua tingkat secara lebih efektif, dengan penekanan 
khusus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta peredaman 
kerentanan terhadap bencana; 

(b) Pengembangan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapasitas di semua tingkat, 
terutama pada tingkat komunitas sehingga dapat secara sistematis menyumbang pada 
peningkatakan ketahanan (resilience)  terhadap bahaya; 

(c) Secara sistematis memadukan pendekatan-pendekatan pengurangan risiko ke dalam 
rancangan dan pelaksanaan program-program kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, 
tanggap darurat dan pemulihan dalam rangka rekonstruksi komunitas yang terkena dampak. 

Dalam Prioritas Aksinya, untuk pertama kali (atau setidaknya dalam Kerangka Kerja ini) 
isu gender dan inklusi dan pelokalan menjadi agenda yang integral:

proses-proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan risiko bencana, termasuk yang 
terkait dengan penjajagan risiko, peringatan dini, pengelolaan informasi, dan pendidikan 
dan pelatihan. 

secara sepatutnya ketika melakukan perencanaan pengurangan risiko bencana; 

dan mengurangi risiko bencana dengan mempunyai akses terhadap informasi, sumber 
daya, dan pihak berwenang yang diperlukan dalam melaksanakan aksi-aksi pengurangan 
risiko bencana;

Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana tahun 2015 - 2030 diadopsi 
dalam Konferensi Dunia PBB yang Ketiga untuk Pengurangan Risiko Bencana, yang 
diselenggarakan pada tanggal 14 - 18 Maret 2015 di Sendai, Miyagi, Jepang 3. Kerangka 
aksi Sendai ini bertujuan untuk mencapai “Pengurangan risiko dan kerugian jiwa akibat 

sosial, budaya dan lingkungan pada tingkatan orang, bisnis, komunitas dan negara” 
dalam 15 tahun ke depan. Maka untuk mencapai hasil tersebut maka tujuan-tujuan dari 
SFDRR ini harus dicapai yaitu ”Mencegah risiko bencana baru dan mengurangi risiko 
bencana yang sudah ada melalui penerapan pengukuran ekonomi, struktur, hukum, 
sosial, kesehatan, kebudayaan, pendidikan, lingkungan hidup, teknologi, politik dan 
institusi yang terintegrasi dan terinklusi sehingga dapat mencegah dan mengurangi 
terpaan bahaya serta kerentanan akan bencana, meningkatkan kesiapan untuk respon 
dan pemulihan, sehingga juga memperkuat ketangguhan.”

Kerangka Aksi Sendai ini merupakan instrument turunan dari Kerangka Aksi Hyogo 
(HFA) tahun 2005-2015. Dalam SFDRR telah disepakati tujuh target global guna mendukung 
tercapainya tujuan dalam SFDRR Adapun 7 target global tersebut adalah:
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Mengurangi:
Kematian akibat bencana

 Mengurangi secara substansial tingkat kematian global akibat bencana di tahun 2030, 
dengan target penurunan rata-rata tingkat kematian global per 100.000 dalam dekade 
2020-2030 dibandingkan periode 2005-2015.
Jumlah Pneduduk Terdampak Bencana

pada tahun 2030, dengan target penurunan angka rata-rata global orang yang terkena 
dampak bencana per 100.000 di dekade 2020-2030 dibandingkan periode 2005-2015.
Kerugian Ekonomi

 Mengurangi kerugian ekonomi langsung akibat bencana dalam kaitannya dengan Produk 
Domestik Bruto (GDP) pada tahun 2030.
Kerusakan Infrastruktur

 Secara substansial mengurangi kerusakan akibat bencana pada infrastruktur yang penting 
dan gangguan pada layanan dasar, diantaranya fasilitas kesehatan dan pendidikan, 
termasuk pembangunan ketangguhan mereka pada tahun 2030.

Meningkatkan:
Strategi Pengurangan Risiko Bencana

 Secara substansial meningkatkan jumlah negara yang memiliki strategi pengurangan risiko 
bencana nasional dan lokal pada tahun 2020.
Kerjasama Internasional 

 Meningkatkan kerjasama internasional secara substansial untuk negara berkembang 
melalui dukungan yang memadai dan berkelanjutan untuk mendukung aksi nasional 
mereka dalam rangka mengimplementasikan Kerangka Kerja ini pada tahun 2030.
Ketersediaan EWS

 Secara substansial meningkatkan ketersediaan dan akses untuk mendapatkan sistem 
peringatan dini multi bahaya dan informasi risiko bencana serta asesmen bagi seluruh 
masyarakat pada tahun 2030.

Untuk mencapai 7 target global tersebut makla diperlukan lanngkah-langkah prioritas 
yang nantinya akan menyokong dan membantu tercapainya tujuan, hasil dan target yang 
ada, maka dalam SFDRR ada Tindakan-tindakan prioritas. 4 tindakan prioritas tersebut 
terlihat dalam table di bawah ini.

1. Memahami risiko 
bencana Kebija-
kan dan praktek 
harus didasarkan 
pada pemahaman 
kerentanan, kap-
asitas, aparan,-
karakteristik baha-
ya dan lingkungan

2. Penguatan tata 
kelola risiko 
Tata kelola yang 
diperlukan untuk 
mendorong 
kerjasama 
kemitraan 
mekanisme, 
lembaga, untuk 
pelaksanaan PRB 
& SD

1. Investasi PRB untuk 
Resiliensi Investasi 
publik dan swasta dalam 
tindakan struktural 
dan non-struktural 
untuk meningkatkan 
ketahanan sebagai 
pendorong inovasi, 
pertumbuhan dan 
penciptaan lapangan 
kerja

4. Meningkatkan 
manajemen risiko 
Memperkuat 
kesiapsiagaan, 
respon dan 
pemulihan di 
semua tingkatan 
sebagai kesempatan 
penting untuk PRB 
dan integrasinya 
ke dalam 
pembangunan
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Mendorong 
pengumpulan, 
manajemen dan 
akses ke informasi 
risiko
Gunakan dasar, 
data berbasis 
lokasi
Statistik kerusakan 
& kerugian
Mengoptimalkan 
IPTEK
Meningkatkan 
kesadaran
Gunakan 
informasi risiko 
untuk kebijakan 
pembangunan & 
PRB

Mengarusuta- 
makan & mengin- 
tegrasikan PRB di 
semua sektor
Mengadopsi 
strategi, rencana, 
peran tugas
Menetapkan in- 
sentif bagi kepatu- 
han, pemantauan 
& pelaporan
Memberdayakan 
daerah
Mempromosikan 
kebijakan, standar, 
kemitraan

Mengalokasikan sumber 
daya untuk semua 
tingkatan dan sektor
Meningkatkan 
infrastruktur kritis
Mempromosikan 
tindakan-tindakan non- 
struktural, misalnya 
standar, kesehatan, 
jaring pengaman sosial, 
pengungsian
Mengintegrasikan PRB 

keuangan dan menggali 
risk sharing & Transfer
Meningkatkan ketahanan 
bisnis
Melindungi mata 
pencaharian, pariwisata

Kesiapan dan 
kebijakan, rencana, 
program
People-centred 
multi-hazard, 
ramalan & EWS
Mempromosikan 
ketahanan 
masyarakat, layanan 
infrastruktur
Bantuan & 
pemulihan 
pendanaan, 
koordinasi, prosedur
Mengembangkan 
hukum, panduan, 
prosedur, 
mekanisme

Kerangka Kerja Sendai 2015-2030 (mpbi.info))

SDGS ini ditretapkan di PBB pada tanggal 25 September 2015 sebagai kesepakatan 
pembangunan global dengan tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk 

(the 2030 
Agenda for Sustainable Development atau SDGs)
yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan 
yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan 
sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip 
universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun 

“No-one Left Behind” 17 Tujuan dan 169 
target
(MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu4.  Tujuan ini merupakan pengganti dari 
Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang ditandatangani oleh 189 pemimpin negara 
sebagai Deklarasi Milenium yang juga bertempat di markas besar PBB pada tahun 2000. (4. 
BERANDA | (bappenas.go.id)) 
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Adapun 17 Tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun (7 target) 
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta 

mendorong pertanian yang berkelanjutan (8 target) 
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di 

segala usia (13 target) 
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar 

seumur hidup bagi semua orang (10 target)
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan (9 

target)
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua 

orang (8 target) 
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan dan modern bagi semua 

orang (5 target)
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta 

kesempatan kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang [11 
target] 

9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan 
berkelanjutan serta membina inovasi (8 target) 

10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara (10 target) 
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan 

(10 target)
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan (11 target) 
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya (5 target) 
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara 

berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan (10 target) 
15. Melindungi, memperbarui, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelan-

jut an, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan 
memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati (12 
target) 

x
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16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, 
menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, 
akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan (12 target) 

17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevi tali-
sasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan (19 target)

Indonesia memulai upaya-upaya untuk mengintegrasikan SDGs lebih lanjut ke dalam 
pembangunan nasional yang tercermin dalam 20 prioritas pembangunan nasional 1. 
Pembangunan Manusia, 2. Pertumbuhan Ekonomi, 3. Kependudukan & KB, 4. Pendidikan, 
5. Kesehatan, 6. Gender, 7. Perlindungan Anak, 8. Pangan & Nutrisi, 9. Energi, 10. 
Maritim, 11. Infrastruktur, 12. Air & Sanitasi, 13. Lingkungan Hidup, 14. Ketidaksetaraan, 
15. Pembangunan Perkotaan & Pedesaan, 16. Tata Kelola Pemerintahan, 17. Politik & 
Demokrasi, 18. Keamanan & Pertahanan, 19. Kemiskinan, dan 20. Kemitraan Global5. 
(5.Buku Modul DESTANA, Modul 1 Dasar Penanggulangan Bendana dan Pengiurangan 
Risiko Bencana).

Conference of the Parties (COP) 21 dalam United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) yang diselenggarakan pada tanggal 30 November hingga 
12 Desember 2015 di Paris merupakan tonggak baru upaya penanganan permasalahan 
perubahan iklim oleh negara-negara di dunia. Persetujuan Paris yang disepakati dalam 
COP21 memberikan harapan bagi negara-negara di dunia dalam upaya pemenuhan 
komitmen penurunan tingkat emisi dunia yang menimbulkan ancaman terhadap keamanan 
internasional akibat pemanasan global dan perubahan iklim. Kesepakatan paris ini 
merupakan kesepakatan yang menggantikan Kyoto Protokol 1997.

Tujuan dari kesepakatan Paris:
1.  Menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka 

sebelum masa Revolusi Industri, dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan 
temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius, karena memahami bahwa pembatasan 

2.  Meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim, 
meningkatkan ketahanan iklim, dan melaksanakan pembangunan yang bersifat rendah 
emisi gas rumah kaca tanpa mengancam produksi pangan. 

rendah emisi gas rumah kaca dan tahan terhadap perubahan iklim.

pemerintahan pada tahun 2016 dan berkomitmen untuk melakukan penurunan emisi 
sebelum tahun 2030.

Paparan tentang kesepakatan-kesepakatan global tersebut menggaris-bawahi bahwa 
manajemen penanggulangan bencana harus berwawasan pembangunan dan pada saat 
yang sama kebijakan dan strategi pembangunan harus berwawasan pengurangan risiko 
bencana.Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan global dan tentunya tujuan-
tujuan nasional yang tercermin dalam rencana pembangunan nasional dan Rencana Induk 
Penanggulangan Bencana  tahun 2020-2044 yang tertuang dalam PP Nomor 87 Tahun 
2020. 



MODUL TRAINING OF TRAINER HUMANITARIAN SYSTEM AND
PRINCIPLES FOR GOVERNMENT OFFICERS AND CSOS

Tot Sistem Dan Prinsip Kemanusiaan Untuk Pemerintah Dan Cso
43

Rencana Induk Penanggulangan Bencana merupakan pedoman nasional untuk 
penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) yang berlaku selama 25 tahun dan 
menjadi acuan bagi kementrian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana, Rencana 25 tahun ini terdiri dari 5 tahap dengan jangka waktu 
5 tahunan yangh kemudian dilaksanakan dalam bentuk rencana nasional penanggulangan 
bencana (Renas PB).

RIPB ini ditetapklan untuk periode 2020-2033 yang mengacu pada pada periode 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada 
tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045. Selain itu, RIPB Tahun 2O2O-
2O44 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-
Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 
Deuelopment GoalslSDGs) 2O|5-2O3O, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko 
Bencana (Sendai Frametaork for Disaster Risk Reduction/SFDRR) 20 15-20306. (6. PP no 
87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana)

Visi RIPB: 
“Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. 

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, 
dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, 

Misi RIPB: 
1.  Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan. 
2.  Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang professional dan inklusif. 
3.  Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Tujuan daro Rencana Induk Penanggulangan Becnana ini adalah untuk meningkatkan 
ketangguhan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana, 
serta mengurangi risiko bencana dalam jangka Panjang. Tujuan ini akan dicapai dengan 
strategi dan menerapkan sasaran sebagai berikut:

1.  Kerangka peraturan perundang-undangan yang kuat & keterpaduan kelembagaan yang 
adaptif dalam PB. 

2.  Peningkatan investasi kesiapsiagaan & pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi 
risiko bencana. 

3.  Peningkatan kualitas tata kelola PB yang profesional, transparan, dan akuntabel. 
4.  Penanganan darurat bencana yang cepat & andal. 
5.  Pemulihan infrastruktur, pelayanan publik, dan penghidupan masyarakat pascabencana 

yang lebih baik & aman.

Selanjutnya untuk pelaksanaan dari Rencana Induk Penanggu;langan Bencana ini 
diwujudkan dalam Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana (Renas PB). Renas 
PB merupakan penjabaran dari RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional 
perencanaan 2020-2024. Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana ini memiliki 9 
fokus prioritas yaitu:



MODUL TRAINING OF TRAINER HUMANITARIAN SYSTEM AND
PRINCIPLES FOR GOVERNMENT OFFICERS AND CSOS
Tot Sistem Dan Prinsip Kemanusiaan Untuk Pemerintah Dan Cso

44

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, 

dan akuntabel
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagan bencana
6. Pembedayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa 

sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering)
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana
9. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana

Rencana induk penanggulangan bencana dan rencana nasional penangggiulangan 
bencana ini semakin memperlihatkan keseriusan Indonesia dalam menghadapi bencana. 
Pemerintah berusaha untuk mengintegrasikan pembangunan berbasis pengurangan risiko 
bencana yang tercermin dalam aksi dan indicator-indikator capaian dari setiap focus prioritas 
tersebut. Tercermin dari indicator-indikator yang ingin dicapai dalam renas PB tersebut 
semakin mematenkan bahwa rencana pembangunan yang ideal tidak akan terlepas dari 
asas pengurangan risiko bencana, salah satu contoh yang ada dalam indicator tersebut 
menyebutkan bahwa “Adanya penguatan data dan peta risiko bencana pada kawasan 
strategis nasional dan kawasan industri dan kawasan pariwisata prioritas dengan pendekatan 
mikrozonasi dengan tetap memperhatikan pendekatan integrasi kewilayahan (contoh: DAS, 
kawasan geopark, dll)”

Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan 
perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, 
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana 
diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Untuk itu salah satu upaya mendasar yang dilakukan Pemerintah adalah merumuskan dan 
memberlakukan kebijakat dan peraturan perundangan terkait dengan Penanggulangan 
Bencana. Berikut ini adalah rangkuman UU dan peraturan utama tentang penanggulangan 
bencana, termasuk respons bencana. Daftar ini belumlah lengkap dan disajikan disini 
sebagai informasi awal saja yang dirangkum pada bulan Maret 2018 sehingga bisa ada 
perubahan seiring dengan waktu.

mendasar tentang penanggulangan bencana di Indonesia. UU ini mendorong kesetaraan 
dalam penanggulangan bencana dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada 
masyarakat, memberikan jaminan penanggulangan bencana yang terencana dan terlaksana 
dengan baik, mendorong kerja sama, dan menghargai budaya setempat. UU 24/2007 
mensyaratkan dibentuknya badan nasional penanggulangan bencana untuk mengawasi 
dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana di Indonesia. UU ini 
juga mensyaratkan dibentuknya badan penanggulangan bencana daerah serta partisipasi 
dan kolaborasi di tingkat lokal untuk aktivitasaktivitas penanggulangan bencana.

aktivitasaktivitas penanggulangan bencana di Indonesia. Peraturan ini menekankan 
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pada aktivitas-aktivitas prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana dan fokus pada 
pentingnya pengurangan risiko bencana di semua tataran pemerintah dan masyarakat di 
Indonesia.

Bencana (PP 22/2008) Peraturan ini berisi rincian sumber pendanaan penanggulangan 
bencana dan penggunaannya, pengelolaan bantuan bencana dan pengawasan, pelaporan 
dan akuntabilitas. Peraturan ini merinci tentang Dana Kontinjensi Bencana, Dana Siap 
Pakai, dan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah serta mekanisme-mekanisme pemantauan 
dan pelaporan.

Sosial UU ini mengatur tanggung jawab dan kewenangan untuk perlindungan sosial di 
semua tingkat pemerintah. Tanggung jawab mencakup penyusunan kebijakan dan program 
serta pelaksanaannya untuk memastikan dan mendorong perlindungan sosial.

dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (PP 23/2008) 
PP 23/2008 berisi tentang peran serta para mitra internasional dalam aktivitasaktivitas 
prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Ini meliputi tanggung jawab para mitra 
internasional terhadap Pemerintah Indonesia dan masyarakatnya dengan khusus mengacu 
pada proses dan peran serta, serta merinci tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk 
melindungi para mitra internasional dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah 
Indonesia dan penduduknya.

Bencana (Perpres 8/2008) Perpres 8/2008 ini mengatur kewenangan BNPB dan pedoman 
rinci tentang organisasi dan tanggung jawab BNPB.

Darurat (Perka BNPB 12/2010) Peraturan ini melampaui pemahaman tentang peran, 
cakupan dan proses yang diperlukan untuk bantuan perbaikan situasi darurat. Bantuan 
perbaikan situasi darurat merupakan upaya perbaikan segera untuk memulihkan sarana 
dan prasarana (melalui perbaikan atau penggantian). Bantuan perbaikan bertujuan untuk 
menstabilkan situasi bencana dengan mengembalikan fasilitas dan infrastruktur umum 
seperti jembatan, jalan, dermaga, pasokan air, listrik, gas dan komanikas ke situasi normal.

Bencana dalam Keadaan Tertentu (Perpres 17/2018) Perpres 17/2018 mengatur bahwa 
status situasi darurat ditentukan oleh kepala daerah (nasional, provinsi, atau kabupaten/
kota) masing-masing yang terdampak bencana. Peraturan ini berisi aturan tentang 
keadaan tertentu: a. potensi bencana dengan tingkat ancaman maksimum; dan b. telah 
terjadi evakuasi/penyelamatan/ pengungsian atau gangguan fungsi pelayanan umum 
yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Kepala BNPB 
mempunyai kewenangan untuk mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana 
selama batas waktu tertentu. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini harus atas 
persetujuan dari suatu pertemuan koordinasi antar kementerian/instansi di bawah Menteri 
Koordinasi yang diberi mandat untuk mengkoordinasikan tata kelola penyelenggaraan 
penanggulangan bencana.

Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah pada saat Tanggap Darurat (Perka 
BNPB 22/ 2010) Dokumen ini memberikan penjelasan dan rincian tentang PP 23/2008. 
Topiktopik yang dicakup antara lain adalah inisiasi, pengelolaan, dan penghentian 
bantuan dari badan-badan dan lembagalembaga internasional untuk aktivitasaktivitas 
penanggulangan bencana.
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Dana Masyarakat untuk Bantuan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB 23/2010) Perka 
BNPB 23/2010 ini merupakan pedoman proses dan prosedur untuk pengumpulan dana 
masyarakat untuk aktivitas-aktivitas penanggulangan bencana. Penggunaan dan alokasi 
dana serta alat-alat monitoring juga diatur dalam Perka ini.

Darurat Bencana (Perka BNPB 8/2013) Pedoman ini menjelaskan pengorganisasian dan 
prosedur untuk the Media Center dan berlaku untuk BNPB dan BPBD ketika membentuk 
pusat komando operasi tanggap darurat di tingkat nasional dan lokal. Pedoman ini berfungsi 
sebagai sumber informasi untuk semua pemangku kepentingan dalam tanggap darurat dan 
sebagai sektor hubungan masyarakat dalam struktur komando.

pada Status Situasi darurat Bencana (Perka BNPB 6A/2011) Peraturan ini menggantikan 
Perka BNPB 6/2008. Dengan mengakui perlunya pengambilan keputusan dan cepat dan 
tepat di saat bencana, diperlukan perubahan proses dan prosedur penggunaan Dana 
Siap Pakai. Peraturan baru ini menjelaskan tentang status situasi darurat, status tanggap 
darurat, dan status transisi darurat dan penggunaan Dana Siap Pakai dalam semua tahapan 
tersebut. Alokasi dana oleh BNPB dirinci serta transparansi pelaporan.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB 11/2014) Perka BNPB 
11/2014 mengakui pentingnya kontribusi baik masyarakat formal maupun informal dalam 
penanggulangan bencana termasuk aktivitasaktivitas prabencana, tanggap darurat, dan 
pascabencana. Diberikan juga rincian MoU dan koordinasi kelembagaan di dalam struktur 
komando. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan tanggung jawab organisasi masyarakat 
sipil dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk melindungan tenaga sukarela.

bencana. Pedoman ini dimaksudkan sebagai alat rujukan dan pengelolaan untuk para 
relawan dan organisasi relawan baik organisasi masyarakat sipil, organisasi nonpemerintah 
(LSM/ORNOP), universitas, atau sektor swasta.

dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka BNPB 12/2014) Peraturan 
ini mengatur informasi tambahan untuk sektor usaha tentang partisipasi dalam aktivitas-
aktivitas prabencana, tanggap darurat dan pascabencana dalam penanggulangan bencana. 
Meningkatnya kapasitas dan pembelajaran besama dapat diwujudkan melalui inklusi dan 
peran serta sector usaha swasta.

Bidang Penanggulangan Bencana (Perka BNPB 13/2014) Perka BNPB 13/2014 mencakup 
penanggulangan bencana saat prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. 
Untuk memastikan kesetaraan layanan dan penyediaan layanan yang responsif gender, 
peraturan ini ditujukan pada: pelaksanaan keadilan dan kesetaraan gender; mendorong 
pengarusutamaan gender, mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan 
dan laki-laki dalam semua aktivitas penanggulangan bencana.

Darurat Bencana (Perka BNPB 03/2016) Perka BNPB 3/2016 menggantikan Perka 10/2008. 
Peraturan ini menjadi dasar dalam Lampiran 2 tentang Bantuan Pengelolaan SKPDB. 
Peraturan ini berisi keterangan rinci tentang sistem SKPDB di semua tataran pemerintah, 
komponenkomponen, peran dan tanggung jawabnya.
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dan Peran Serta Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana (Perka BNPB 
14/2014) Peraturan ini dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam perlindungan dan peran 
serta para penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Pedoman ini meliputi 
aktivitas-aktivitas prabencnaa, tanggap bencana, dan pascabencana.

tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berhak diperoleh oleh setial Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal 
kabupaten/kota untuk Sub-urusan Wajib tentang Penanggulangan Bencana (Urusan Wajib 
Ketertiban Umum) dijabarkan dalam Permendagri no 101 Tahun 2018 sebagai peraturan 
turunan dari PP di atas.

Bencana Tahun 2020-2044. Merupakan pedoman nasional untuk penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana (PB) yang berlaku selama 25 tahun dan menjadi acuan bagi 
kementerian/lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan PB.

Berkaitan dengan bencana Pandemi Covid 19, terdapat banyak Keputusan Presiden 
di antaranya untuk pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid 19 
dan digantikan dengan Peraturan Presiden nomer 82 tahun 2020 tentang pembentukan 
Komite Penangangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Demikiam pula maupun 
Keputusankeputusan Menteri untuk penanggulangan Covid-19, di antaranya: 

Pengendalian, Diagnosis, dan Manajemen (Kementerian Dalam Negeri, 2020)

Transmigrasi 2020). http://covid19.kemkes.go.id/ 

di Daerah 

Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan penanganan corona virus disease 2019 
(COVID19)

Karantina, isolasi, dan kewajiban RT-PCR bagi warga Indonesia pelaku perjalanan 
internasional

Catatan: Undang-undang dan berbagai Peraturan Perundangan lainnya terkait 
Penanggulangan Bencena cenderung terus berkembang. Cermati perubahan dan 
perkembangannya dari BNPB dan kementerian terkait
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2. PENGARUS UTAMAAN PENANGGULANGAN
 BENCANA (MANAJEMEN BENCANA)

Manajemen bencana adalah tindakan-tindakan atau upaya-upaya yang dilakukan untuk 

sebagaimana tersebut di atas adalah pengorganisasian, perencanaan dan penerapan upaya-
upaya untuk bersiaga, merespons dan untuk pulih dari bencana bisa diartikan sebagai 
pengambilan keputusan kebijakan dan administratif dan aktivitas-aktivitas operasional yang 
berkaitan dengan berbagai tahapan dalam satu bencana di berbagai tingkat. 

Dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
istilah Penanggulangan bencana dikenal dengan Penyelenggaraan Penanggulangan 
penanggulangan bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian 
upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 
kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi (PP No 21 Th. 2008 
tantang Penyelenggaraan Penanggulangan Becana). Kegiatan pencegahan bencana 
adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau 
mengurangi ancaman bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencanza ini bertujuan 
untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, 
terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada 
masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Upaya-Upaya Penyelenggaraan 
Penanggulangan becana ini perlu dilakukan secara utuh terkoordinasi, terencana, terpadu, 
dan menyeluruh yang meliputi pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. 

SAAT
BENCANA

PASCA
BENCANA

PRA
BENCANA

SIKLUS BENCANA

Tanggap darurat

Pemulihan

Rekonstruksi

Pencegahan

Kesiapsiagaan

Mi�gasi

Gambar 3 Siklus Penanggulnganan Bencana
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Gambar diatas adalah gambar siklus penanggulangan bencana di Indonesia yang 
menggambarkan sangat jelas kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari pra bencana, saat 
bencana, dan pasca bencana dimana kegiatan tersebut saling berkaitan dan akan saling 
mendukung.

PRA BENCANA
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi korban jiwa dan hilangnya/kerugian 

harta benda, meminimalisir risiko bencana baik dari aspek ekonomi, infrastruktur, sosial, dan 
lingkungannya. Tahapan pra bencana ini terbagi menjadi dua yaitu pra bencana saat tidak 
terjadi bencana, dan pra bencana saat adanya potensi terjadinya bencana. 

1. Perencanaan Penanggulangan Bencana
 Perencanaan penanggulangan bencana atau biasa disebut RPB ini adalah dokumen 

yang berisi tentang risiko bencana dan berisi program-program kegiatan penanggulangan 
bencana.Perencanaan penanggulangan bencana ini biasanya didahului dengan adanya 
kajian ancaman bencana yang ada di daerah tertentu yang kemudian dilanjutkan 
dengan analisis mengenai kerentanan masyarakat meliputi tingkat pengetahuan, tingkat 
kewaspadaan dan daya dorong untuk selamat. Jika sudah diketahui ancaman yang ada 
pada daerah tersebut maka kemudian dilakukan analisis dampak bencana (risiko bencana) 
yang kemudian diturunkan menjadi rencana program untuk pengurangan risiko bencana 
pada daerah tersebut.

2. Pengurangan Risiko Bencana
 Pengurangan risiko bencana ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk yang bisa 

saja timbul akibat bencana.Upaya-upaya ini meliputi pengenalan karakter ancaman yang 
ada di suatu daerah, kemudian menganbalisis mengenari risiko yang akan timbul dan 
bagaimana cara pemantauannya agar tidak timbul kerugian saat terjadi bencana.Dalam 
rangka mengurangi dampak maka perlu adanya pengembangan budaya sadar bencana 

 Dalam upaya untuk pengurangan risiko bencana menurut PP no 21 Th 2008 dilakukan 
penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana yang terdiri dari rencana aksi 
nasional pengurangan risiko bencana dan rencanaa aksi daerah pengurangan risiko 
bencana.

3. Pencegahan
 Upaya prefentif ini dilakukan oleh masyarakat yang sudah mengenali karakter ancaman 

sumber ancaman yang ada di daerah tempat dia tinggal yang kemudian  melakukan upaya 
untuk menghilangkan ancaman atau mengurangi dampak risiko dengan pengelolaan tata 
ruang, pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang baik.

4. Pemaduan dalam rencana pembangunan
 Pemaduan yang dimaskud dalam hal ini adalah memasukan rencana-rencana /program 

kerja yang ada di Rencana penanggulangan Bencana kedalam rencana pembangunan 
baik nasional, kabupaten, ataupun ke desa.
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5. Analisis risiko bencana
 Analisis Risiko bencana ini ketentuan ditetapkan oleh BNPB dengan indeks risiko yang 

berbeda, indicator, dan skoring yang berbeda pada tiap-tiap jenis ancaman. Pada prinsipnya 
Masih menggunakan pendekatan alogaritma bahwa:

=

xAncaman/bahaya

 Pemahaman mengenai analisis risiko bencana ini dapat diperkirakan dengan pendekatan 
ilmu-ilmu kebumian, sains dan sosial, misalkan apabila akan terjadi sebuah longsor maka 
indikator yang akan digunakan untuk ukuran adalah kemiringan lereng, vegetasi (tutupan 
lahan), jenis tanah, jenis batuan dan curah hujan. Untuk gempa bumi misalkan ada jarak 
permukiman dari episentrum atau pusat gempa, jarak dari patahan/sesar dll yang nantinya 
akan memnghasilkan sebuah tingkatan risiko bencana tinggi, sedang, atau rendah yang 
tentunya juga bergantung kepada kapasitas masyarakat.

 Rumus tersebut dalam pengguanaan secara partisipatif dapat dipahami bahwa rumusan 
tersebut bukanlah rumusan matematis namun hanya sebuah ilustrasi yang menggambarkan 
pola hubungan dari ketiga faktor risiko bencana. Tingkat risiko bencana akan semakin tinggi 
apabila ancaman dan kelemahan tinggi sedangkan kekuatan rendah atau nilainya kecil. 
Mengurangi risiko bencana dapat dilakukan dengan mengubah nilai faktor-faktor ancaman, 
kerentanan dan kapasitas. Risiko bencana akan menjadi rendah/kecil apabila; 1) ancaman 
dikurangi, dicegah atau dihilangkan, 2) kerentanan lemahan diturunkan, atau 3) kapasitas 
ditingkatkan. Ada jenisjenis ancaman dapat dicegah atau dihilangkan, misalnya wabah. 
Ada pula jenis ancaman tidak dapat dicegah misalnya gempa bumi, tsunami dan letusan 
gunungapi1.

 (1 Modul DESTANA, Modul  2 Pengkajian Risiko Bencana Partisipatif : mmb.upnyk.ac.id/

 Hal tersebut digunakan untuk pendekatan analisis risiko bencana yang memiliki batas 
tregas baik pra, saat dan pascanya. Pandemi covid 19 ini merupakan bencana yang 
sedikit “Nyleneh” karena tidak tau kapan pasca bencana akan dating namun tidak 
berarti hal tersebut tidak dapat diketahui atau dipahami risiko bencannya. Pusat Studi 
Manajemen Bencana UPN Veteran Yogya dan Kappala mengembangkan suatu rumus 
risikobencana Covid-19 mengikuti rumus risiko bencana yang lazim digunakan. Rumus 
yang dikembangkan untuk risiko ancaman Covid-19 tersebut adalah sebagai berikut7:(7 
PSMB UPN Veteran dan Kappala)
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RC19 = Mo X Pi
Im X Ph

RC19 : Risiko Covid 19

1= Risiko Sedang

Mo

IM

Ph

3 3 6
4 1 5

4 1 5

10
1

4

10

Pi

< 1 — Risiko Rendah

Mo

IM

Ph

4 4 8
3 5

3 5

10 0.55

5 5 10

18

Pi

> 1 — Risiko Tinggi

Mo

IM

Ph

1 1
5 4 9

4 4 9

18

3 3 6

8

Pi

6. Pemaduan dalam perencanaan pembangunan
 Salah satu respon positif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia 

adalah kebijakan pemerintah tentang penanggulangan bencana yang memasukan masalah 
bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPJM nasional. Salah satu 
wujud tanggung jawab pemerintah pusat/daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan 
bencana yaitu pengurangan risiko bencana dan pemaduan PRB dengan program 
pembangunan. Pengurangan risiko bencana dilakukan untuka mengurangi dampak buruk 
yang timbul. Dimaskudkan agar program-progran PRB ini masuk dalam RPJMN, RKP, 
Renstra dan renja Kementrian/Lembaga, RPJMD, RKPD dan renja Satuan Kerja Perangkat 
daerah.

 RPJM 2020-2024 memasukan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, 
dan perubahan iklim.Agenda pembangunan tersebut akan diarahkan dengan kebijakan 
peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim serta 
pembangunan rendah karbon.Dalam pengarus utamaannya RPJMN 2020-2024 ini juga 
memasukan pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta upaya 
peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksnaan pembangunan rendah karbon. 
Sejalan dengan Paris Agrement dan dalam pengurangan emisi gas, dan focus SDG’s yang 
juga masuk menjadi pengarusutamaan dalam RPJMN ini. 
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 Perencanaan pembangunan ini seperti yang tertuang dalam RPJMN maka harus juga 
memperhatikan analisis risiko bnencana terhadap pembangunan agar pembangunan yang 
berlangsung tidak menimbulkan dampak yang negative.

SISI PEMBANGUNAN 

DUNIA BENCANA

Pembangunan Pembangunan 
bisa  mengurangi 

Bencana bisa 

kemunduran 

Bencana bisa 
melahirkan SI

SI
 N

EG
AT

IF

7. Pendidikan standar teknis penanggulangan bencana
 Pendidikan standar teknis penanggulangan bencana ini adalah peningkatan kesadaran, 

kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. 
Peningkatan kemampuan kesadaran ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas sehingga 
mampu mengurangi kereentanan. Masyarakat mampu menganalisis ancaman yang ada 
di sekitar lingkungannya dan mampu memberikan aksi nyata dalam mengurangi ancaman 
dan risiko yang ada di lingkungan sekitar mereka.

 Pendidikan dan peningkatan klesadaran masyarakat ini diselenggarakan dari pemerintah 
pusat hingga daerah baik dalam Pendidikan formal atau nonformal.Pendidikan ini dapan 
juga dilakukan dengan Kerjasama dengan actor non pemerintah dan Lembaga-lembaga 
yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Pendidikan yang dimaksudkan ini bisa 
dalam berbagai bentuk berupa pelatihan dasar, pelatihan teknis, simulasi, dan gladi.

 Praktek baik dari imolementasi Pendidikan standar teknis penanggulangan bencana ini ada 
di D.I Yogyakarta khususnya di lereng gunung Merapi sleman Yogyakarta. Gunung Merapi 
merupakan gunungapi aktif di Indonesia dengan perioda letusan 4 tahun sekali walau pasca 
2010 letusan Gunung Merapi mengalami pergeseran perioda letusan. Pendidikan dan 
Pelatihan dilakukan oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan 
Geologi dengan mengadalan Wajib Latih Penanggulangan Bencana (WLPB). WLPB ini 
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merupakan Pendidikan/pelatihan yang dikhususkan untuk  menghadapi ancaman erupsi 
gunung Merapi. WLPB termasuk didalamnya adalah upaya untuk mengurangi risiko 
bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan 
dan pemulihan.Pelatihan ini dilakukan secara berkala dengan tujuan meningkatkan 
pengetahuan masyarakat akan potensi ancaman bencana terutama erupsi Gunung Merapi 
dan meningkatkan kesadaran akan risiko bencana.

 Penyelengaraan Pendidikan teknis penanggulangan bencana yang lain adalah adanya 
Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) yang dilakukan mulai tahun 2015. Mulai 
tahun 2019 strategi dilakukan seperti integrasi pelaksnaan SPAB melalui kontekstulasi 
mata pelajaran dan kulikuler dengan tujuan menciptakan budaya sadar bencana di sector 
pendidikan.

 Banyak praktek-praktek dalam implementasi ini misalnya pembentukan Desa Tangguh 
Bencana yang diinisiasi oleh BNPB sejak tahun 2012 dengan tujuan peningkatan kapasitas 
masyarakat dalam penanggulangan bencana berbasis pada pendekatan multi bahaya, 
berlandaskan perlindungan masyarakat dan pengelolaan risiko bencana, mengutamakan 
kemandirian dan alokasi sumberdaya local,  dilakukan dengan kearifan local, dan integrasi 
ke dalam perencanaan pembangunan.Praktek-praktek baik yang dilakukan pemerintah 
baik melalui lembaga pemerintah maupun non pemerintah dalam melakukan peningkatan 
kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana.

1. Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Kesiapsiagaan ini adalah untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat 
pada saat terjadi bencana.Kegiatan kesiapsiagaan ini dilakukan oleh instransi/Lembaga yang 
berwenangbaik secara teknis maupun administrative yang dikoordinasikan oleh BNPB di 
tingkat nasional dan BPBD di tinggat daerah dan Kabupaten. Kegiatan-kegiatan ini berupa 
penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana, pengorganisasian; 
pemasangan, dan pengujian sistim peringatan dini; penyediaan dan penyiapan barang 
pasokan kebutuhan standar; pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang 
mekanisme tanggap darurat; penyiapan lokasi evakuasi; penyusunan data akurat, 
informasi, dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan penyediaan dan 
penyimpanan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan 
sarana.

Rencana penanggulangan kedaruratan bencana (RPKB) ini merupakan acuan bagi 
pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat yang disusun secara 
terkoordinasi oleh BNPB ataupun BPBD serta pemerintah daerah. RPKB didalamnya 
memuat mekanisme penanganan darurat bencana baik secara nasional, provinsi smpai 
dengan kabupoaten/kota; kebijakan penanganan darurat bencana; peran dan tanggung 
jawab pemangku keoentingan ; integrasi isu-isu kunci yang didalamnya terdapat kesehatan, 
gender, lingkungan dan hak asasi manusia.Rencana penanggulangan kedaruratan bencana 
ini diperlukan untuk menjawab fungsi koordinasi dan komando dalam penangnanan darurat 
bencana.Dalam alur system perencanaan penanggulangan bencana di Indonesia rencana 
penanggulangan kedaruratan bencana ini berada di bawah rencana penanggulangan 
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bencana (RPB) yang sejajar dengan Rencana aksi PRB dan Rencana Rehabilitasi dan 
rekonstruksi. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana ini biasanyua didalammnya 
diikuti oleh Rencana Kontingenci (Renkon) dan Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps)

 

Rencana 
Penanggulangan 

Rencana Rencana Aksi 

Rencana Aksi PRB

Rencana 
Penanggulangan 

Rencana kontingensi adalah dokumen yang disusun melalui suatu proses perencanaan 
penanganan situasi darurtat bencana pada jenis bahaya tertentu, dalam keadaan tidak 
menentu, dengan scenario dan tujuan yang disepakati, Tindakan teknis dan manajerial 
ditetapkan, dan sistim tanggapan dan pengerahan potensi disetujui untuk mencegah, atau 
menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat dan ditetapkan secara formal.( https://
siaga.bnpb.go.id/hkb/gallery/renkon), Rencana kontingesi ini bertujuan untuk memastikan 
kesiapan para pemangku kepentingan dalam merespon dengan benar keadaan darurat serta 
potensi dampak yang dapat ditimbulkan akibat bencana.
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Rencana kontingenci ini memastikan warga untuk menyelanmatkan diri, serta 
mendapatkan hak-hak dasar untuk penghidupannya. Pada prinsipnya rencana kontingenci 
ini memuat actor-aktor yang berperan dan melakukan tugas serta fungsinya sesuai dengan 
Struktur komando tanggap darurat yang telah disepakati.Dalam renkon ini juga memuat 
kebutuhan-kebuituhan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi darurat 
bencana. Pandemic covid 19 memaksa renkon untuk memasukan kebutuhan protocol 
Kesehatan dan guna menghentikan penyebaran covid 19. Ada beberapa prinsip yang harus 
dipegang saat penyusunan Rencana Kontingensi ini yaitu: a. kesepakatan bersama, inklusif 
dan terbuka; b. keadaan bencana tunggal, simultan dan/atau kolateral (ikutannya); c. peran 
dan tugas setiap pelaku disepakati; d. bertumpu pada sumberdaya lokal yang tersedia; e. 
asumsi, skenario dan tujuan yang disepakati bersama; dimutakhirkan secara periodik; g. 
mandat bersama para pemangku kepentingan; h. bertanggung-gugat pada para pemangku 
kepentingan.

Pada tahun 2020 BPBD Sleman dalam kerja sama dengan UNICEF dan RedR 
dengan tim teknis dari Universitas Pembangunan nasional “Veteran” Yogyakarta, Forum 
Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) DIY, membuat Rencana Kontingensi erupsi gunung 
Merapi di Kawasan KRB III. KRB III di wilayah Kabupatenm Sleman terdiri dari 7 kalurahan 
yaitu kalurahan Girikerto, Kalurahan Wonokerto, Kalurahan Purwobinangun, Kalurahan 
Hargobinangun, Kalurahan Umbulharjo, Kalurahan Kepuharjo dan Kalurahan Glagaharjo.
Dalam proses penyusunannya dilakukan beberpa kali tahapan FGD guna menyamakan 
persepsi dan update terkini mengenai kondisi Merapi dan penyusunan scenario untuk 
erupsi gunung Merapi yang dilakukan oleh Lembaga terkait yaitu BPPTKG. FGD berikutnya 
dilakukan di setiap kalurahan untuk memberikan gambaran pemutahkiran data penduduk, 
dan sumberdaya yang ada di kalurahan tersebut serta kesiapan warga dalam menghadapi 
bencana erupsi gunung Merapi. FGD ini melibatkan kelompok-kelompok rentan baik anak 
dan hingga penyandang disabilitas untuk menjaring pendapat mereka dalam penanganan 
darurat bencana erupsi gunung Merapi. Kemudian hasil renkon kalurahan ini dibawa k eke 
Kabupaten untuk mengupdate informasi dan memperbaharui rencana kontingensi Kabupaten 
Sleman. Rencana kontingensi ini juga telah memuat prosedur-prosedur yang akan dilakukan 
serta kebutuhan-kebutuhan penanganan darurat erupsi gunung Merapi dalam masa 
pandemic covid 19. 

Rencana operasi darurat bencana adalah suatu proses perencanaan tindakan operasi 
darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan 
manejerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan 
penanganan bencana termasuk rencana kontingensi dan informasi bencana untuk mencapai 
tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel. Rencana operasi 
ini disusun ssesaat terjadi bencana dengan menggunakan kesepakatan yang telah dituliskan 
dalam dokumen Renkon baik tujuan, kebijakan, strategi, Tindakan teknis dan manajerial, 
system respon dan pengerahan sumberdaya. 

Ketiga rencana tersebut memiliki kemiripan dalam dokumennya, namun apabila 
diperhatikan secara seksama dan mendalam terdapat perbedaan yang mendasar dari ketiga 
dokumen tersebut.
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ASPEK RPKB RENKON RENOPS

Kapan Keadaan normal Ada indikasi ancaman Pada saat darurat

Cakupan Semua ancaman, 
umum

Satu ancaman tertentu Ancaman yang telah 
menjadi bencana

Pelibatan Semua pihak yang 
dapat terlibat

Pihak yang diperkirakan 
akan terlibat

Pihak yang diperlukan 
untuk terlibat

Durasi Jangka Panjang Jangka waktu tertentu Sesuai keadaan atau 
perintah di palangan

Sifat rencana Perkiraan Terukur Persis / Terinci

Muatan Kerangka normative Kerangka kerja Perintah gerak

Tataran Pemerintah umum Pihak pelaksana tanggap 
darurat

Komandan operasi

2. Peringatan dini
Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin 

kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya (ancaman) bencana pada suatu tempat 
oleh lembaga yang berwenang (UU 24/2007 Pasal 1 ayat 8). Peringatan dini ini dilakukan 
melalui pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan, pemantauan risiko, 
penyebarluasan informasi dan smpai pada pengambilan tindakan masyarakat (respon).

dan melaksanakan asesmen risiko
Apakah bahaya dan kerentanan 

sudah dikenal baik?
bagaimana pola dan tren dari 

faktor-faktor yang mempengaruhi?
Apakah data dan peta risiko 

tersedian secara luas?

PENYEBARLUASAN & 

Komunikasikan informasi risiko dan 
peringatan dini

Apakah peringatan dapat menjangkau 
semua orang yang terancam bahaya?

Apakah risiko dan peringatannya 

Apakah informasi peringatannya jelas 
dan berguna?

PEMANTAUAN DAN 
LAYANAN PERINGATAN

Membangun pemantauan bayaha 
dan layanan peringatan dini

Apakah parameter yang dipantau 
sudah benar?

Apakah ada landasan .... yang kuat 
untuk membuat peraturan?

Dapatkah membuat peringatan 
yang akurat dan tepat waktu?

Membangun kemampuan respons 
nasional dan masyarakat

Apakah rencana respons selalu 
diperbarui dan telah teruji?

Apakah kecakapan dan pengetahuan 
lokal dapat dimanfaatkan?

Apakah orang-orang sudah siap 
untuk merespons peringatan?



MODUL TRAINING OF TRAINER HUMANITARIAN SYSTEM AND
PRINCIPLES FOR GOVERNMENT OFFICERS AND CSOS

Tot Sistem Dan Prinsip Kemanusiaan Untuk Pemerintah Dan Cso
57

Pengetahuan tentang risiko ini diperlukan untuk mengembangkan system peringatan 
dini.pengetahuan tentang risiko ini meliputi jenis ancaman, karakter ancaman dan potensi 
bentuk risikonya.

Pengamatan gejala bencana ini biasanya dilakukan oleh Lembaga yang berwenang 
sesuai dengan jenis ancaman bahayanya misalnya PVMBG ataupun BPPTKG sesuai 
tupoksinya akan menginformasikan mengenai aktivitas gunungapi, BMKG menginformasikan 

hidrometeorrologi diinformasilan oleh stasiun Klimatologi. Informasi-informasi tersebut dapat 
diperoleh oleh masyarakat dan situasi perkembangan yang terjadi. Pengamatan ini juga tidak 
menutup kemungkinan untuk juga memperhatikan kearifan local yang ada didaerah tersebut.
Informasi-informasi ini kemudian disampaikan kepada BNPB atau BPBD sebagai dasar 
pengambilan keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini. 

Penyebaran informasi dari Lembaga terkait bencana ini baik dilakukan oleh PVMBG, 
BMKG ataupun BNPN dan BPBD perlu memikirkan agar informasi tersebut dapat 
menjangkau kepada masyarakat di sekitar daerah yang rawan bencana. 

Setelah memperoleh informasi tersebut BNPB atau BPBD mengkoordinir Tindakan 
yang diambil oleh masyarakat untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat. Tindakan 
ini dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri sebagai bentuk kemampuan masyarakat dalam 
merespon informasi tersebut seperti rencana evakuasi dan strategi bantuan untuk evakuasi. 

3. Mitigasi bencana
Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 

ancaman bencana. Kegiatan-kegiatan mitigasi ini dapapat dilakukan melalui perencanaan 
dan penataan ruang melalui anmalisis risiko; pengaturan pembangunan, pembangunan 
infrastruktur dan tata bangunan; penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan 
baik secara konvensional maupun modern.

Mitigasi bencana seperti yang telah dijelaskan diatas berarti dapat dibagi menjadi dua 
kubu yaitu mitigasi structural dan mitigasi non structural. Seperti yang telah dijelaskan 
mitigasi structural ini berupa upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan membangun 

untuk mencegah banjir. Pembuatan terasiring/rekayasa lingkungan untuk mencegah longsor. 
Seperti yang telah dilakukan di Banjarnegara dalam menghadapi bencana tanah longsor. 
Upaya-upaya mitigasi structural yang dilakukan berupa penyusunan data base daerah 
potensi bahaya dan pemasangan early warning system (EWS). Penyusunan database 
ini dilakukan untuk menbgetahui daerah dan lokasi lokasi terindikasi rawan longsor yang 
selanjutnya akan dilakukan pemasangan alat EWS pada daerah tersebut. EWS yang 
terpasang di daerah ini merupakan alat EWS sederhana yaitu menggunakan tali nilon yang 
dikaitkan dengan megaphone. Sistimnya tali nilon ini dikaitkan pada dua tiang tentunya 
dilakukan survey dimana pemasangan tiang ini berada pada batuan dasar sehingga tidak 
ikut bergerak jika tanah longsor. Selain EWS sederhana ini juga ada alat Extensometer yang 
peringatannya ini langsung dikirimkan melalui SMS kepada nomor-nomnor tertentu yang 
telah tercatat.
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Mitigasi Non structural adalah sebuah upaya untuk mengurangi risiko dengan 
peningkatan kapasitas, dan juga melalui kebijakan dan peraturan. Sebagai contoh warga 
misalkan dengan pelatihan, sosoalisasi dan peningkatan kesadaran warga, pemerintah dan 
pemangku kepentingan dalam bencana.

SAAT BENCANA
Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu 

kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan 
penanganan segera dan memadai.Fase dari keadaan darurat ini ditetapkan oleh pemerintah 
untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembnaga yang diberikan tugas.Fase 
keadaan darurat ini meliputi Siaga darurat, Tanggap darurat, dan Transisi darurat. 

Siaga darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada 
saat potensi bencana terjadi untuk menghadapi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan, 
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan 
dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi. Sebagai contoh kegiatan-
kegiatan pada fase siaga darurat ini adalah penyiapan sumberdaya baik logistic peralatan 
dan manusianya, penyiapan jalur dan tempat evakuasi.pada tahapan ini dapat juga dilakukan 
evakuasi kelompok rentan.

Pada akhirnya jika bencana terpaksa harus terjadi jika sudah dilakukan tindakan-
tindakan prefentif tersebut, maka harus dilakukan tindakan tanggap darurat (respone), yaitu 
upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi banana 
atau mencegah dampak yang lebih besar.Kegiatan-kegiatan tanggap darurat ini meliputi 
pengkajian yang cepat, dan tepat mengenaki lokasi dan sumberdaya yang dibutuhkan, 
pemantauan status keadaan darurat, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak 
bencana,pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan 
segera saranda dan prasarana vital. Pada situasi covid maka perlu ditambahkannya 
pemantauan Kesehatan dan kebutuhan dasar protocol kesehatran. Perlu diketahui bahwa 
pelaksanaan tanggap darurat ini akan menjadi baik dan sinergis apabila perencanaan 
kesiapsiagaan pada semua pemangku kepentingan berjalan dengan baik. Rencana 
kontingenci adalah rencana yang nantinya bisa digunakan untuk menjadi rencana operasi 
jika keadanaan darurat. 

Pengkajian secara cepat dan tepat ini dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB/

cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan 
terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta saran yang tepat dalam upaya 
penanganan bencana. Setelah mengetahui keadaan daerah tersebut maka Tindakan 
selanjutnya adalah evakuasi masyarakat terdampak. Proses evakuasi ini tentu tidak akan 
hanya mengevakuasi korban selamat namun juga bersiap untuk kemumgkinan buruk 
terhadap dampak bencana yang berdampak pada manusia (meninggal, luka-luka, dll). 
Tindakan respon berupa evakuasi ini menuntut adanya kecakapan dan keahlian khusus 
dalam penanganan korban bencana bai kalam, non alam, dan ulah manusia.

Pemenuhan kebutuhan dasar bagi para korban saat situasi darurat yang meliputi 
pelayanan air bersih, sanitasi, dan hygiene; pelayanan pangan; pelayanan sandang; 
pelayanan kesehatan. Dan memperhatikan tentunya asas-asas kemanusiaan yang 
telah disepakati dari global hingga nasional dan ke tingkat daerah.Hal ini juga perlu 
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memperhatikan isu-isu global mengenai kesetaraan gender, inklusi, dan perlindungan 
terhadap perempuan dan anak. Pada fase tanggap darurat ini kegiatan yang juga tidak 
kalah penting guna memperlancar pelayanan kedaruratan adalah adanya koordinasi dan 
komiunikasi serta berjalannya system komando penanganan darurat bencana berikut dengan 
ketatausahaan yang harus dilakukan. 

Fase transisi darurat pada fase ini kegiatan dilakukan adalah penyelamatan korban 
bencana jika masih memungkinkan; pertolongan darurat berkelanjutan; penanganan 
pengungsi dan berikut dengan pelayanan kebutuhan dasar pengungsi. Kegiatan transisi 
darurat ke pemulihan ini dapat dilakukan juga memulai perbaikan fungsi dari sarana dan 
prasarana yang lumouh akibat bencana.

PASCA BENCANA
Agar dampak yang ditimbulkan tidak berkepanjangan proses pemulihan harus segera 

dilakukan dimulai dengan mengfungsikan Kembali sarana dan prasarana vital/ dasar 
seperti listrik, air, jalan, layanak Kesehatan, dll. Upaya-upaya tersebut umumnya terdiri 
dari rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua 
aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah 
pascabencana. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun 
masyarakat

Rehabilitasi ini lebih pada pemulihan fungsi untuk membantu masyarakat terdampak 
seperti pemulihan sosial psikologis, pelayanan Kesehatan, fungsi pelayanan public, 
perbaikan saranda dan prasarana umum, perbaikan rumah, dan fungsi pemerintahan.
Kegiatan rekonstruksi ini dilakukan dengan pembangunan yang lebih baik dengan 
memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana dalam membangun Kembali sarana 
dan prasarana, hingga sampai peningkatan pelayanan Kesehatan, pelayanan public, dan 
kegiatan ekonomi serta budaya.



MODUL TRAINING OF TRAINER HUMANITARIAN SYSTEM AND
PRINCIPLES FOR GOVERNMENT OFFICERS AND CSOS
Tot Sistem Dan Prinsip Kemanusiaan Untuk Pemerintah Dan Cso

60

3. ISU-ISU LAPIS SANDING 
Sebagaimana disiratkan dalam berbagai kesepakatan global di atas dan secara khusus 

Kerangka Kerja Aksi Hyogo, Penanggulangan Darurat Bencana (PDB) secara khusus dan 
Manajemen Bencana pada umumnya perlu mempertimbangkan dan memberi prioritas 
kepada kelompok rentan. Perhatian sedemikian ini disebut sebagai cross-cutting issues 
(isu-isu lapis sanding). Mereka yang dimaksud dengan kelompok rentan adalah: anak-anak 
(mereka yang berusia 18 tahun ke bawah), ibu hamil, kaum perempuan (dalam kaitan isu 
gender – bukan sekedar jenis kelampin) penduduk lanjut usia, penyandang disabilitas, 
kelompok minoritas yang terpinggirkan, seperti masyarakat adat (indigenous groups). 
Kelompok-kelompok masyarakat tersebut cenderung terlalaikan dalam Penanggulangan 
Darurat Bencana (PDB) secara khusus dan Manajemen Bencana secara umum. 

Tema berlapis sanding merupakan satu pokok bahasan, topik atau topik-topik yang 
saling berkaitan yang ada di berbagai sektor dan dampak di lebih dari satu bidang. Tema-
tema berlapis sanding menuntut tindakan dalam berbagai bidang dan harus diintegrasikan 
ke semua agenda/program pembangunan. Tema-tema berlapis sanding mengacu kepada 
bidang-bidang perhatian khusus yang menangani masalah-masalah kerentanan perorangan, 
kelompok atau umum dan menyentuh semua aspek dalam perancangan dan respons dalam 
perencanaan dan kesiapsiagaan bencana. 

dalam penanggulangan bencana: Anak-Anak, Gender, Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, 
Lingkungan, Pengurangan Risiko Bencana, HIV/ AIDs dan bantuan psikososial. Dari delapan 
tema tersebut, lima secara langsung menangani kerentanan populasi yang cenderung 
terpinggirkan dalam berbagai macam penanganan bencana. Penduduk yang rentan 
seperti anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas dan mereka yang hidup dengan HIV 
menghadapi kesenjangan dan ketidaksetaraan bahkan ketika tidak sedang dalam situasi 
darurat. Bencana semakin memperburuk kondisi kesenjangan penduduk yang rentan dan 

dalam bentuk data yang terpisah (segregated data) setidaknya menurut usia, jenis kelamin 
(bukan hanya laki-laki dan perempuan, tetapi orientasi seksual lain), dan disabilitas (dalam 
pengertian hambatan-hambatan yang ada). Dengan data yang terpisah tersebut dapat 

isu pelibatan atau inklusi mereka menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Hambatan-
hambatan apa dan kerugian apa yang mereka hadapi dapat dikurangi sehingga mereka 
bukan saja dapat berpartisipasi melainkan juga berkontribusi dalam setiap fase dan aspek 
penanggulangan bencana.

3.1. Gender dalam Bencana
Menurut World Health Organization (WHO), gender adalah sifat perempuan dan laki-

laki, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok pria dan wanita, yang dikonstruksi 
secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat 
lainnya, serta dapat berubah seiring waktu. 

Dalam perka No. 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang 
Penanggulangan Bencana disebutkan gender adalah konsep yang mengacu pada 
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pembedaan peran, atribut, sifat, sikap tindak dan perilaku, yang tumbuh dan berkembang 
dalam masyarakat atau yang dianggap masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan.

Pengertian baik menurut WHO dan BNPB tersebut sama2 menyebutkan bahwa gender 
bukanlah mengenai jenis kelamin (sex). Keduanya mengacu kepada suatu yang terbentuk 
secara sosial bukan merujuk pada tubuh laki-laki ataupun perempuan. Dalam konsep 
gender, terdapat istilah yang disebut dengan identitas gender dan ekspresi gender. Identitas 
gender adalah cara pandang seseorang dalam melihat dirinya, entah sebagai perempuan 
atau laki-laki. Sedangkan ekspresi gender adalah cara seseorang mengekspresikan 
gendernya, melalui cara berpakaian, potongan rambut, suara, hingga perilaku.Gender 
umumnya dideskripsikan dengan feminim dan maskulin. 

Dalam beberapa kasus bencana alam yang sama dapat memberi dampak yang 
berbeda bagi kelompok gender yang berbeda. Meskipun laki-laki dan perempuan mengalami 
kerentanan yang berbeda, akan tetapi dalam berbagai kasus bencana, perempuan terkena 
dampak risiko bencana yang lebih buruk dengan proporsi yang tidak seimbang dibandingkan 
dengan laki-laki (Resillience Development Initiative, 2011). Sistem PB di Indonesia 
sebelumnya kurang melibatkan gender dan tidak menganalisis peran- peran gender yang 
timpang di masyarakat (Women’s Communication and Information Centre, 2013). Sebagai 
contoh dari data korban yang tidak dipilah yang dikeluarkan oleh Lembaga pemerintah 
baik dalam bencana kasus di Aceh, Nias, gempa di Yogyakarta dan Jateng, yang tidak 
menampakan adanya data pilah tersebut. Dalam paparannya “gender mainstreaming dalam 
pengurangan risiko bencana” yang ditulis oleh Dati Fatimah terlihat data yang disodorkan 
merujuk pada satu dusun yaitu dusun Gedongan, Piyungan di bawah ini:

HAL JUMLAH

Jumlah Penduduk 281 orang

Korban Meninggal 8 orang

Luka Berat 15 orang

Luka Ringan 50 orang

Rumah Roboh 90%

Rumah Rusak Ringan 10%

Ibu Hamil 5 orang

Ibu-Ibu 140 orang

Balita 20 anak

Jompo 34 orang

dan membuat tidak memadainya basis data baik untuk kepentingan tanggap darurat ataupun 
untuk kepentingan pemulihan. Elaine Enarson dalam papernya yang berjudul “Gender 
Equality, Work, and Disaster Reduction: Making the Connection”, menjelaskan bahwa 
risiko terhadap bencana terdistribusikan secara berbeda di dalam masyarakat. Menurutnya, 
sebagai sebuah konsep yang kompleks, kerentanan dipengaruhi oleh banyak faktor. 
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Salah satunya adalah perbedaan akses dan kontrol terhadap sumber daya, yang yang 
dibutuhkan baik untuk bertahan hidup maupun menjalani masa recovery setelah bencana. 
Sementara laporan yang dikeluarkan oleh UN/IASC pada tahun 2001 berjudul “Women, 
Disaster Reduction and Sustainable Development” menyebutkan bahwa perempuan 
menerima dampak bencana yang lebih berat. Perempuan menjadi mayoritas dalam daftar 
120 ribu orang yang meninggal akibat badai siklon di Bangladesh tahun 1991 karena norma 
kultural membatasi akses mereka terhadap peringatan bahaya dan juga akses ke tempat 
perlindungan.

Tugas perempuan yang terbentuk berdasarkan peran yang diembankan secara sosial, 
khususnya fungsi merawat orang sakit dan yang menyandang disabilitas, meningkat 
tajam setelah setiap bencana; jumlah perempuan kepala keluarga meningkat di Gujarat 
setelah gempa pada 2001; tingkat putus sekolah anak-anak perempuan meningkat; 
kekerasan terhadap perempuan juga meningkat tajam pascabencana di banyak negara. Di 
Myanmar, Filipina, Nepal dan Bangladesh, telah dilaporkan bahwa perempuan dan anak-
anak perempuan terdampak dalam berbagai situasi bencana dan anak-anak perempuan 
diperdagangkan. 

Sistem respons darurat di seluruh kawasan masih sangat didominasi laki-laki. Protokol-
protool operasional standar untuk peringatan dini, evakuasi, pencarian dan penyelamatan 
telah menjadi bias untuk laki-laki dan tidak mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan 

perempuan dan anak-anak perempuan.

Ideologi patriarki berbasis gender masih menunjukkan perempuan, bahkan di negara-
negara maju, sebagai korban yang pasif dalam bencana serta gagal mengakui peran dan 
kapasitas mereka dalam membangun ketangguhan dalam masyarakat atau untuk mengubah 
struktur-struktur yang meremehkan mekanisme-mekanisme mereka untuk bertahan.  
Keterwakilan perempuan dalam parlemen-parlemen di tingkat pusat dan dalam platform-platform 
nasional tentang pengurangan bencana, di mana pun forum-forum tersebut, sangatlah rendah 
sementara keterlibatan perempuan dalam perencanaan kesiapsiagaan bencana dan dalam 
program-program pemulihan dan rekonstruksi pascabencana  tidak banyak dilaporkan. 

Sebaliknya, banyak prakarsa perempuan di tingkat akar rumput telah menunjukkan nilai 
tambah perempuan dalam mengurangi risiko bencana melalui upaya-upaya kesiapsiagaan 
dan dalam membangun kembali masyarakat yang terdampak bencana. Ada pembelajaran-
pembelajaran yang penting yang bisa ditarik dari prakarsa-prakarsa tersebut untuk 
mengarusutamakan isu-isu gender ke dalam rencana-rencana aksi pengurangan risiko 
bencana di tingkat nasional dan daerah. 

Indonesia berusaha untuk memasukan isu gender ini melalui Perka BNPB No. 13 
Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana. 
Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender 
menjadi suatu dimensi terpadu dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, 
dan pengendalian kebiajkan dan program pembangunan nasional. Pengintegrasian Gender 
dalam PRB menjadi hal yang penting untuk mendorong perempuan untuk memiliki posisi 
kunci dalam manajemen, kepemimpinan dan juga dalam pengambilan keputusan program 
penanganan bencana (Fatimah 2013).Tujuan dari Perka BNPB No. 13 Tahun 2014 adalah 
untuk:
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1. Melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam setiap komponen 
penyelenggaraan PB.

2. Mendorong pengarusutamaan gender dengan menyusun perencanaan dan penganggaran 
responsif gender dalam PB.

3. Mendorong terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan laki-laki 
dalam PB.

Perka BNPB No. 13/2014 menjadi pedoman bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan 
pihak non-pemerintah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidang PB dalam 
seluruh tahapan PB, baik pada saat prabencana, tanggap darurat maupun pascabencana. 
Ada 4 (empat) indikator dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, yaitu (1) Akses, (2) 
Partisipasi, (3) Kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan, dan (4) Manfaat 
dari kebijakan dan program.

Penyelenggaraan Penanggul;angan Bencana responsive Gender ini dilakukan pada 
tahapan dan aspek penganggaran, pendanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan.Perencanan kebijakan ini akan tertuang dalam rencana strategis, rencana 
kerja pemerintah, dan pemerintah daerah dan mengacu pada RPJMN dan RPJMD yang 
harus melalui analisis gender. Analisis yang dimaskdu ini nantinya akan mengguankan 
data terpilah dan alur kerja analisis gender ataupun metode-metode analisis yang sesuai.
Perencanaan ini nantinya akan memghasilkan anggaran responsive gender yang harus 
dapat mengcover hal berikut:

1. Mengatasi masalah kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, 
manfaat dan kontrol terhadap sumber daya.

2. Memperkuat pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal pendataan maupun 
peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

3. Memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan dan/atau kebutuhan dasar khusus laki-laki 
berdasarkan analisis gender.

Dalam upaya mempercepat pelembagaan poengarus utamaan gender, lingkungan 
BNPB dan BPBD membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG).
Pengarusutamaan gender dalam penanggulangan bencana ini dilakukan pada tahapan Pra 
bencana, saat bencana, dan pasca bencana.Pada tahapan pra bencana pengarusutamaan 
ini dilakukan dengan melibatkan perempuan dalam pembuatan kajian risiko bencana, system 
peringatan dini, pembuatan dan pelibatannya dalam rencana kontiungensi menghadapi 
bencana tertentu. Pada mas atanggap darurat bencana pengarus utamaan gender 
dilakaukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penampungan, dan hunian sementara, 
layanan Pendidikan, layanan psikososial, dan keamanan. Tahapan tanggap darurat yang 
melibatkan dan responsive gender ini dilaksanakan dengan melibatkan perempuan dan 
laki-laki secara aktif dalam Menyusun Tanggap Darurat, memastikan adanya perwakilan 
yang seimbang dalam tim kaji cepat, memprioritaskan kelompok rentan untuk menghindari 
kekerasan berbasis gender. Tahapan pasca bencana pengarusutamaan gender ini dilakukan 
melalui rehabilitasi dan rekonstruksi dimana semua elemen baik laki-laki dan perempuan 
memiliki porsi yang sma dan selalu terlibat aktif dalam perencanaan, pemantauan, 
pelaksanaan, dan evaluasi dari rehabilitasi dan rekonstruksi.

Implementasi pengarusuutamaan gender dalam Penanggulangan bencana ini perlu 
Kerjasama dengan berbagai pihak baik kementrian/Lembaga, universitas, Lembaga 
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usaha, media dan masyarakat sendiri. PUG dalam PRB merupakan upaya mendorong 
kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan masyarakat 
(Fatimah 2013). Dengan membangun relasi gender yang baik memungkinkan untuk 

perempuan, baik dalam situasi sebelum, ketika dan setelah bencana terjadi (Murtakhamah 
2013).

Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta telah mengintegrasikan PUG ini dalam visi dan 
misi Kabupaten Sleman melalui pembentukan Rencana Strategi (Renstra) sebagai dasr 
pelaksnanaan sistim penanggulangan bencana Kabupaten Sleman pada tahun 2011-
2015. Hal tersebut tercantum dalam visi Kabupaten Sleman 2011– 2015 tersebut adalah 
“Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera lahir batin, berdaya saing dan 
berkeadilan gender pada tahun 2015” (BPBD Kabupaten Sleman 2013). Visi tersebut 
dijabarkan ke dalam misi yang menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk 
mewujudkan cita-cita masa depan. Salah satu misi Pemda Kabupaten Sleman dalam upaya 
PUG tercermin dalam “Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan di segala 
bidang” (BPBD Kabupaten Sleman 2011). Misi kedua merupakan upaya BPBD Kabupaten 
Sleman dalam “melindungi masyarakat dari bencana dalam PRB” yang secara umum 
dipahami sebagai pengembangan dan penerapan secara luas dari kebijakan-kebijakan, 
strategi-strategi dan praktik-praktik untuk meminimalkan risiko bencana di masyarakat.

3.2. Anak-anak dalam Bencana
Menurut UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 

Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka 
yang berusia 18 tahun kebawah.Sedang menurut UNICEF anak adalah penduduk yang 
berusia 0 sampai dengan 18 tahun. 

Setiap kejadian bencana anak-anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban dan 
mungkin lebih menderita dari orang dewasa. Anak belum bisa menyelamatkan diri sendiri 
sehingga peluang anak untuk menjadi korban lebih besar. Anak korban bencana dapat 

Selain itu juga berisiko tidak terpenuhi hak-haknya seperti pelayanan kesehatan, makanan 
yang bergizi, air bersih, sekolah, dan sebagainya, serta berisiko mengalamitindak kekerasan 
dan perdagangan manusia.Situasi baik saat bencana ataupun pasca bencana membuat 
pengawasan dari orang tua terhadap anak mencjadi sangat minim, memngingat orang tua 
juga menjadi korban   dan kehilangan kemampuan penuh untuk dapat mengasuh dam 
membimbing anak. 

Kekerasan terhadap anak sering kali terjadi saat bencana dan pasca bencana 
ketika mereka menyadi penyitas. Dikutip dari bbc.com (https://www.bbc.com/indonesia/
majalah-49069712) anak dan perempuan penyitas gempa dan tsunami menjadi kelompok 
paling rentan di pengungsian, yamg mnenjadi triger salah satunya adalah kondisi kamar 
mandi di pengungsian yang tidak ramah perempuan dan anak. Kelompok Perjuangan 
Kesetaraan Perempuan Sulawesi Tengah (KPKP-ST) yang ikut memberi pendampingan 
kepada anak-anak dan remaja di enam lokasi pengungsian di Kota Palu dan Kabupaten 
Donggala, mencatat setidaknya ada lebih dari 20 kasus kekerasan dan pelecehan seksual 
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yang dialami anak dan perempuan penyintas gempa.Kekerasan yang dialami ini dalam 
bentuk kekerasan, pelecehan seksual, percobaan pemerkosaan dan pengintipan di kamar 
mandi.Kasus-kasus ini dipicu oleh lokasi pengungsian yang tidak ramah lingkungan, dimana 
jarak toilet dan tenda opengungsian yang cukup jauh sehingga memicu Tindakan Tindakan 
tersebut.

Pada saat bencana non alam pun seperti saat ini terjadi pandemic covid 19 anak 
menjadi rawan tercatat dalam rentang waktu 16 Maret b2020 – 9 April 2020 terdapat 
peningkatan jumlah kasus kepada anak dan perempuan. Dalam rentang waktu sebulan 
LBH APIK telah menerima sekitar 60an kasus. (LBH APIK dalam Kekerasan terhadap anak 
di masa Pandemi covid 19 oleh Iin Kendedes).Kekerasan ini menurut Dr Yulina Eva Riany 
dikarenakan beberpa hal mulai dari perubahan rutinitas dirumah yang memicu kebosanan, 
keadaan sosial ekonoomi, kesulitan mengakses kebutuhan pokok yang berdampak pada 
psikologis orang tua, dan rendahnya pengetahuan pengasuhan anak sehingga anak menjadi 
sasaran luapan emosi dari orang tua.

Dari berbagai kasus tersebut tentunya harapan untuk negara hadir untuk 
mengakomodasi kebutuhan yang dibutuhkan anak dalam situasi bencana. Secara konstintusi 
Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 
anak, dimana upaya penanganan anak yang terdampak bencana dalam keadaan darurat 
(termasuk di dalamnya bencana alam) secara khusus adalah termasuk dalam aktivitas-
aktivitas perlindungan anak.

hak khusus
lima pengelompokan hak anak yang harus dipenuhi dalam konteks tahap tanggap darurat 
yang mengacu kepada Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, yaitu:

1 Hak Sipil dan Kemerdekaan
 Terdapat dua hak dasar yang harus 

diperhatikan terkait dengan hak sipil 
dan kemerdekaan pada masa tanggap 
darurat, yaitu:

a.  Hak atas pencatatan kelahiran dan 
identitas (KHA Pasal 7 dan UUPA 
Pasal 5)

 Situasi darurat dapat menyebabkan 
masyarakat tidak dapat 
mengamankan harta benda dan 
dokumen-dokumen berharga, salah 
satunya akta kelahiran anak. Dalam 
hal ini negara wajib melindungi dan 
menjamin pencatatan darurat untuk 
memenuhi kebutuhan anak akan hak 
identitas mereka.

b.  Hak atas kebebasan beragama (KHA 
Pasal 27)

 Pasca bencana, bantuan datang 
tidak hanya dalam bentuk materi 
dan kebutuhan pokok, akan tetapi 
juga diiringi dengan bantuan yang 
bersifat dukungan psikologis. Dalam 
hal ini, bantuan psikologis harus 
ditujukan kepada semua anak tanpa 
memandang keyakinan dan agama. 
Setiap program yang dilakukan pada 
masa tanggap darurat haruslah 
menghormati keyakinan dan agama 
korban termasuk anak. Negara 
berkewajiban untuk menjamin 
perlindungan anak, dimana program 
yang dilaksanakan tidak dijadikan 
media untuk mengubah keyakinan 
anak.
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2 Hak Untuk Tidak Dipisahkan dan 
Penyatuan Kembali dengan Orang 
Tua (KHA Pasal 9 dan Pasal 10, UUPA 
Pasal 7)

 Bencana alam memungkinkan anak 
terpisah dari orangtuanya. Oleh karena 
itu prioritas utama program yang harus 
dijamin oleh negara adalah program 

dengan orang tua dan keluarganya, yang 
tercatat selamat dalam bencana alam 
tersebut sebelum dilakukan program 
pengadopsian bagi anak yang tidak 
memiliki anggota keluarga yang selamat.

3 Hak Atas Kesehatan dan 
Kesejahteraan Dasar

 Negara berkewajiban untuk menjamin 
adanya rancangan program yang 
memperhatikan kebutuhan anak 
termasuk didalamnya anak-anak dengan 
kebutuhan khusus pasca bencana 
alam. Hal tersebut dijamin sebagaimana 
pengaturan adanya hak atas pelayanan 
kesehatan dan standar penghidupan 
yang layak sebagaimana diatur dalam? 
dalam Konvensi Hak Anak.

4 Hak Atas Pendidikan, Waktu 
Luang, dan Kegiatan Budaya

 Kerusakan yang disebabkan pasca 
bencana yang menyebabkan rusaknya 
fasilitas pendidikan, menjadi tanggung 
jawab negara yang menjadi prioritas 
untuk segera? mengatasi permasalahan 
tersebut, dengan program tanggap 
darurat untuk mengakomodasi hak atas 
pendidikan bagi anak tetap berjalan. ?Hak 
atas waktu luang yang dimaksud adalah 
hak untuk dapat bermain, melakukan 
rekreasi dengan pengembangan aktivitas 
yang bertujuan untuk terus mendorong 
perkembangan masa tumbuh kembang 
anak.

5 Hak Atas Perlindungan Khusus
 Berbagai keadaan yang tidak diinginkan 

tidak dapat dielakan keberadaannya 
dalam situasi darurat pasca bencana 
alam. Oleh karena itu, negara wajib 
mengatur adanya perlindungan bagi 
anak agar terhindar dari hal-hal seperti: 
eksploitasi ekonomi (KHA Pasa 32); 
eksploitasi dan kekerasan seksual (KHA 
Pasal 34); penculikan dan perdagangan 
anak (KHA Pasa 35); dan berbagai 
perbuatan lain yang mengancam 
keselamatan anak.

Dua prakarsa penting di tahun-tahun belakangan di kawasan ini adalah (a) keamanan/
keselamatan di sekolah untuk memastikan keselamatan nyawa anak-anak di sekolah dan 
(b) kurikulum sekolah harus memasukkan pendidikan dan penyadaran tentang pengurangan 
risiko bencana untuk membangun pemberdayaan keselamatan di antara para generasi 
muda. Prakarsa lain di sejumlah negara diarahkan untuk memberdayakan anak-anak dan 
menggunakan kapasitas anak-anak yang lebih dewasa untuk kesiapsiagaan masyarakat 
yang lebih baik sebelum bencana dan respons dan pemulihan yang lebih baik setelah 
bencana. 
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3.3. Disabilitas dalam Bencana
Menurut UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas pengertian Penyandang 

atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat 
mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan 
warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut World Health Organization 
(WHO), jumlah penyandang cacat di Indonesia adalah 10 persen dari jumlah penduduk 
Indonesia, yaitu sekitar 23,76 juta jiwa, meningkatnya jumlah penyandang cacat di Indonesia 
diakibatkan oleh perubahan kondisi kesehatan, kurang gizi, faktor keturunan, dan bencana 
alam. (Kementerian Sosial RI, 2010). Dari data sistem informasi penyandang disabilitas pada 
Maret 2020 ada 197.582 jiwa penyandang disabilitas ada di Indonesia.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang juga berisiko tinggi dan bahkan 
cenderung tidak terlihat selama terjadi bencana. Penyandang disabilitas ini juga jarang sekali 
diikutkan dalam usaha-usha pengurangan risiko bencana baik kesiapsiagaan, mitiggasi, 
tanggap darurat dan pasca bencana. Hal ini dikarenakan keterbatasan mereka dalam 

keterampilan maupun kemampuan. Mereka cenderung dianggap menjadi beban dan 
seringkali diabaikan oleh sistem.

Penandatanganan Convention on the Right of Person With Disability (CRPD) oleh 
Pemerintah Indonesia tahun 2006 telah mendorong beragam kebijakan yang memihak 
penyandang disabilitas. CRPD merupakan instrument Hak Asasi Manusia Internasional 
(Harahap dan Bustanuddin, 2015: 19) dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan 
dan perlindungan hak difabel (development tool and human rights instrument) sebagai 
bagian yang tidak terpisahkan (Sholehah, 2017: 186; Trimaya, 2016: 402-403). 

Deklarasi Bonn tentang Bencana dan Disabilitas (Bonn Declaration on Disasters 
and Disabilities) 2007 yang bisa dimasukkan ke dalam kebijakan dan praktik di lembaga-
lembaga di tingkat nasional dan lokal yang menangani isu-isu yang berkaitan dengan para 
penyandang disabilitas. Banyak negara di kawasan ini sedang dalam proses menyusun 
peraturan perundangan dan kebijakan untuk pelaksanaan CRPD. Pada 2012, China 
mengumumkan kebijakan untuk mengatur akses setara para penyandang disabilitas untuk 
bisa berperan serta secara sepenuhnya dalam kehidupan ekonomi dan sosial dan menikmati 
hasil-hasil pembangunan nasional. 

hak penyandang disabilitas dalam setiap sektor salah satunya adalah manajemen bencana. 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan 
bencana menempatkan penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok rentan. 
Partisipasi kelompok rentan sangat diperlukan untuk membangun kapasitasnya dalam 
menghadapi bencana, pernyataan tersebut diungkapkan oleh Newport dan Jawahar (2003, 
h.33).

Dalam bencana kerentanan dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas 
perlu diperhatikan, khususnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program 
penanggulangan bencana berdasarkan kompetensi yang dimiliki (Probosiwi, 2013). 
Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengakomodir 
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konsep penyandang disabilitas sebagai bagian dari manajemen bencana, tentu tidak lepas 
dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta keberdayaan dan 
kemandirian penyandang disabilitas. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi 
oleh penyandang disabilitas ketika bertemu dengan bencana. Permasalahan tersebut 
terjadi pada setiap tahapan manajemen bencana. Permasalahan tersebut antara lain: (1) 
belum maksimalnya program persiapan bencana yang sensitif penyandang disabilitas, 
(2) partisipasi penyandang disabilitas masih minim dalam pendidikan pegurangan risiko 
bencana (PRB), (3) aksesbilitas penyandang disabilitas terhadap materi ajar/belajar PRB, 
(4) penyandang disabilitas tidak bisa sepenuhnya bertindak cepat dalam penyelamatan 

dan (6) kurangnya fasilitas dan layanan yang aksesibel di pengungsian (Konsorsium Hak 
Difabel (2012, h.23-27).Pemerintah ikut hadir dalam peanganan bencana dan keterlibatan 
disabilitas yang tertuang dalam Peraturan Kepala BNPB No.14/2014 tentang Penanganan, 
Perlindungan, dan Partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana, 
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemberdayaan penyandang 
disabilitas dalam PRB. 

Pada 2020 Kabupaten Sleman Bersama dengan UNICEF,RedR Indonesia, UPN Veteran 
Yogyakarta, dan Froum Pengurangan risiko Bencana DIY melibatkan anak dan difabel dalam 
penanggulangan bencana. Pelibatan anak dalam pembuatan rencana kontingensi erupsi 
gunung Merapi di Kawasan Rawan Bencana III, dengan 7 desa yang ada di dalamnya, 
dilakukan serangkaian FGD untuk melakukan pemuthakiran data penduduk, ternak, lahan 

masing desa, termasuk mendengarkan “suara anak,” lewat FGD anak. Kegiatan tersebut 
menghasilkan protokol, kesepakatan, struktur dan sistem penanggulangan erupsi gununapi 
Merapi di tingkat desa, berikut personil-personilnya. 

Dokumen rencana kontinjensi desa yang juga telah beradaptasi dengan protocol 
Kesehatan covid-19 tersebut diangkat dalam lokakarya-lokakarya hingga tingkat Kabupaten, 
di mana setiap OPD menyetujui suatu komitmen sesuai tupoksi masing-masingnya, untuk 
untuk ambil bagian bila erupsi atau bencana yang terkait dengannya terjadi. Dokumen 
yang dihasilkan dari lokakarya-lokakarya tersebut dikemas menjadi rencana kontingensi 
Kabupaten yang disahkan oleh Bupati, dan dalam hal erupsi terjadi rencana kontingensi 
itu menjadi ditetapkan menjadi rencana operasi. Kegiatan itu sekaligus merupakan upaya 
pembangunan dengan wawasan bencana dan pada saat yang sama kegiatan kesiapsiagaan 
bencana dalam pembangunan.
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4. PRINSIP,  STANDAR AKSI, 
 DAN AKTOR KEMANUSIAAN

Dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana, Negara 
Indonesia sebagai anggota dari masyarakat internasional juga menghormati dan mengacu 
pada instrumen hukum dan kesepakatan global tentang kemanusiaan. Kerangka Hukum 
Kemanusiaan International yang biasa dirujuk dalam manajemen Penanggulangan Bencana 
(PB) pada umumnya adalah yang dirangkum di bawah ini. Rangkuman Perjanjian-Perjanjian 
PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia 

Kerangka hukum tersebut di atas menjadi acuan dalam penyelenggaraan Penanggu-
lang an Darurat Bencana, yang menjadi prinsip dan standar yang semakin diterima oleh para 
pelaku Penanggulangan Darurat Bencana. Prinsip dan standar tersebut di antaranya adalah: 

1.   Resolusi Sidang Umum PBB no 46/182 tahun 1991 tentang Prinsip Bantuan Kemanusiaan, 
yaitu Nilai Kemanusiaan, Netralitas, dan Imparsialitas serta Independensi. Terkait dengan 
ini rujukan lain adalah Standar Kemanusiaan Inti (Core Humanitarian Standards) 

2.   Sepuluh Kode Perilaku (Code of Conduct) Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 
yang dikembangkan tahun 1992 dan diadopsi (diterima) oleh Gerakan Palang Merah dan 
Bulan Sabit Merah pada tahun 1994: 
a.  Nilai kemanusiaan sebagai yang terutama dan tertinggi; 
b.  Bantuan kemanusian diberikan tanpa diskriminasi dan untuk kepentingan pemenuhan 

kebutuhan, bukan pertimbangan lain.; 
c. Bantuan kemanusian tidak digunakan untuk tujuan politik dan keagamaan; d. 

Mengusahakan diri untuk tidak dijadikan alat kebijakan pemerintah asing; 
e.  Menghormati budaya dan adat istiadat setempat; 
f.   Mengusahakan kegiatan tanggap bencana dilakukan berdasarkan kapasitas lokal;
g.  Mencari jalan melibatkan penerima manfaat program ambil bagian dalam manajemen 

bantuan kemanusiaan.; 
h.  Bantuan harus diusahakan untuk mengurangi kerentanan untuk bencana yang akan 

data ng dan pada saat yang sama memenuhi kebutuhan dasar;
i.   Menjunjung akuntabiitas, baik bagi yang dibantu maupun yang memberi sumbersumber 

bantuan; 
j.  Dalam penyampaian informasi, kegiatan publikasi dan iklan, akan selalu menenmpatkan 

penyintas bencana adalah pribadi yang bermartabat dan bukan objek yang tak berdaya.
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 3.  Kerangka Acuan dan standar International seperti SPHERE, Core Humanitarian Standards, 
SPHERE dengan tambahan elemen Covid serta standar-standar nasionak lain seperti 
SNI dan SPM juga cenderung berkembang dan bertambah seiring dengan terjadinya 
bencanabencana baru dengan tantangannya.

4.1. RINGKASAN SPHERE STANDART
Proyek Sphere– atau “Sphere” – diawali pada 1997 oleh sekelompok organisasi 

nonpemerintah dan Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Mereka 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan-tindakan mereka selama respons bencana 
dan untuk bertanggung gugat terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka mendasarkan 
falsafah Sphere pada dua keyakinan utama: pertama, bahwa mereka yang terdampak 

mempunyai hak untuk mendapatkan bantuan; dan kedua, bahwa sedapat mungkin harus 
diambil upaya untuk meringankan penderitaan manusia yang diakibatkan bencana atau 

Dalam upaya untuk mendukung dua keyakinan utama tersebut, Proyek Sphere 
standar minimum 

dalam sektor-sektor penyelamatan nyawa yang sekarang tercermin dalam empat bab teknis 
Buku Pegangan: pasokan air, sanitasi dan promosi kebersihan; ketahanan pangan dan gizi; 
hunian, permukiman dan bantuan nonpangan; dan layanan kesehatan. Standar-Standar Inti 
merupakan standar-standar proses dan berlaku untuk semua bab teknis.

Pengguna utama Buku Pegangan Sphere adalah para praktisi di bidang perencanaan, 
pengelolaan atau pelaksanaan respons kemanusiaan, termasuk para staf dan tenaga 
sukarela setempat, lembaga kemanusiaan nasional dan internasional yang merespons 
sebuah krisis, serta penduduk yang terkena dampak itu sendiri. Buku Pegangan ini juga 
digunakan untuk advokasi kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas 
bantuan dan perlindungan yang sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Buku 
Pegangan ini semakin sering digunakan oleh pemerintah, penyandang dana, militer atau 
sektor swasta untuk memandu aksi-aksi mereka dan membantu mereka untuk bekerja 
secara konstruktif bersama dengan organisasi-organisasi kemanusiaan yang menerapkan 
standar-standar tersebut. 

Buku Pegangan Sphere pertama kali diluncurkan pada 1998, dan edisi revisi diluncurkan 
pada 2000, 2004, 2011 dan sekarang 2018. Setiap proses revisi didasarkan pada 
konsultasikonsultasi lintas sektor dengan perorangan-perorangan, organisasi-organisasi 
nonpemerintah (ORNOP/LSM), pemerintah-pemerintah, dan badan-badan PBB. Standar-
standar dan panduan yang dihasilkan didasarkan pada bukti dan mencerminkan (hasil) 
uji coba lapangan selama 20 tahun oleh para praktisi di seluruh dunia. Edisi ke empat 
ini menandai ulang tahun ke 20 tahun Buku Pegangan Sphere dan menggambarkan 
perubahan-perubahan yang terjadi di sektor kemanusiaan dari waktu ke waktu. Edisi terbaru 
ini berisi juga panduan baru untuk bekerja di situasi perkotaan untuk memenuhi Standar-
Standar Minimum di situasi krisis yang berkepanjangan dan untuk memberikan bantuan 
melalui pasar-pasar sebagai satu cara untuk memenuhi standar-standar tersebut. 

Untuk rincian lebih lanjut, lihat situs web Buku Pegangan Sphere. Salinan digital buku 
pegangan ini bisa diunduh di http://mpbi.info/sphere-project/
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Piagam ini memberikan latar belakang etika dan hukum tentang Prinsip-Prinsip 
Perlindungan, Standar Kemanusiaan Inti dan Standar-Standar Minimum. Piagam 
Kemanusiaan didasarkan pada Kode Etik Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah 
Internasional dan Organisasi Non Pemerintah dalam Bantuan Bencana 1994. 

Prinsip-Prinsip Perlindungan: Satu pengejawantahan prinsip-prinsip hukum dan hak 
yang digambarkan secara garis besar dalam Piagam Kemanusiaan menjadi empat prinsip 
yang menjadi dasar semua respons kemanusiaan.

Standar Kemanusiaan Inti: Sembilan komitmen yang menggambarkan proses-proses 
yang penting dan tanggung jawab-tanggung jawab kelembagaan untuk memastikan adanya 
kualitas dan akuntabilitas dalam mencapai Standar-Standar Minimum.
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Empat bab teknis meliputi Standar-Standar Minimum dalam sektor-sektor respons 
utama”

Water Supply, Sanitation and Hygiene 
Promotion/WASH)

Dalam praktiknya, kebutuhan kemanusiaan tidak bisa dengan pas masuk ke dalam 
sektor-sektor khusus. Respons kemanusiaan yang efektif harus memenuhi kebutuhan orang-
orang secara menyeluruh dan sektor-sektor harus berkoordinasi dan bekerja sama satu 
sama lain untuk bisa mewujudkannya. Dalam konteks krisis yang berkepanjangan, ini juga 
bisa diperluas melampaui respons kemanusiaan dengan satu kebutuhan untuk bekerja erat 
dengan para aktor pembangunan. 

Standar Nasional Indonesia (SNI) Layanan Kemanusiaaan Dalam Bencana
SNI 7937-2013 merupakan standar Nasional Indonesia (SNI) Layanan Kemanusiaan 

dalam bencana ini merupakan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan di Indonesia 
dengan merujuk pada beragam standar minimum dalam layanan kemanusiaan yang ada 
di dunia. SNI ini bertujuan memberikan sumber rujukan minimum kepada para pemangku 
kepentingan terkait bencana dalam memberikan layanan kemanusiaan secara bermartabat. 

Standar ini menetapkan persyaratan minimum bagi penyedia layanan kemanusiaan 
dalam memenuhi kebutuhan dasar umum, perlindungan, pasokan air, sanitasi, promosi 
higiene (hidup bersih dan sehat), ketahanan pangan, gizi, bantuan pangan, hunian, 
permukiman, bantuan nonpangan, kesehatan, pendidikan, ternak, pemulihan ekonomi dan 
akuntabilitas bagi penduduk terdampak. Standar ini menetapkan mutu minimum yang harus 
dicapai dalam layanan kemanusiaan terutama pada tahap tanggap darurat bencana8.(8. 
http://mpbi.info/wp-content/uploads/2018/06/SNI-7937-2013-Layanan-Kemanusiaan-dalam-
Bencana.pdf)

4.2. AKTOR-AKTOR KEMANUSIAAN
Para aktor kemanusiaan merupakan berbagai macam organisasi, badan dan jaringan 

antarlembaga  yang kesemuanya memungkinkan bantuan kemanusiaan internasional untuk 
disalurkan ke tempat-tempat dan orang-orang yang membutuhkan. Termasuk sebagai 
aktor kemanusiaan adalah badan-badan PBB, Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah 
Internasional, organisasi nonpemerintah (ORNOP/LSM) misalnya lembaga-lembaga yang 
menjadi anggota Koalisi Kemanusiaan, instansi militer, instansi pemerintah di tingkat lokal 
dan lembaga-lembaga penyandang dana. Organisasi-organisasi ini bertindak dengan 
dipandu oleh prinsip-prinsip kemanusiaan utama: kemanusiaan (humanity), imparsialitas/
ketidakberpihakan (impartiality), kemandirian/ketidaktergantungan (independence), dan 
netralitas (neutrality).Secara ringkas actor kemanusiaan digambarkan sebagai berikut:
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Dengan banyaknya kelompok aktor kerja kemanusiaan, maka peran masing-masing dan 
bagaimana para aktor tersebut melakukan tugas dan berkontribusi dalam Penanggulangan 
Darurat Bencana dan Penanggulangan Bencana secara umum perlu dikoordinasikan. 
Naskah Akademis Kerangka Nasional Penanggulangan Darurat Bencana ( BNPB, tahun 
2018) peran dan tanggung jawab para aktor aksi kemanusiaan adalah sebagai berikut:

Menurut UU No. 24/2007, tanggung jawab Pemerintah dalam pengelolaan bencana meliputi: 

layanan minimum yang adil,

Apabila suatu bencana menimpa beberapa provinsi, maka peran pemerintah (pusat) 
adalah melakukan tiga fungsi:

Koordinasi Mengintegrasikan kegiatan pelaku bantuan kemanusiaan dari semua lembaga 
pemerintah dan non-pemerintah dan komunitas internasional untuk memberikan 
bantuan darurat bencana; dan

dan akuntabel oleh semua Lembaga terkait

Komando Menugaskan Komandan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Mengaktifkan sistem komando penanganan darurat bencana; dan
Memfasilitasi provinsi/kabupaten / kota untuk melaksanakan penanganan darurat 
bencana sewaktu terjadi bencana

Implementasi Mengimplementasikan manajemen darurat bencana untuk mengatasi penyebab 
bencana dan timbulnya dampak buruk yang mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat
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Menurut UU No. 24/2007 tentang penanggulangan bencana, Pemerintah membentuk 
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Badan ini adalah lembaga pemerintah 
non kementerian. Kepala BNPB mempunyai kedudukan setingkat menteri (Pasal 10). 

BNPB diberi tugas untuk memberikan panduan dan arahan pengelolaan bencana 
yang mencakup kegiatan pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Ini termasuk 
menetapkan standarisasi dan persyaratan pengelolaan bencana melalui undang-undang, 
mengkomunikasikan informasi tersebut kepada masyarakat, dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana (pra-bencana, tanggap bencana, 
pascabencana) secara terencana, terpadu, dan komprehensif (Peraturan Presiden No. 
8/2008 Pasal 2-3). BNPB dipimpin oleh seorang Kepala, terdiri dari dua unsur: Unsur 
Pengarah dan Unsur Pelaksana. 

Dalam menangani suatu bencana nasional, BNPB bersama kementerian dan lembaga 
akan mengkoordinasikan informasi, personalia, bantuan, dan manajemen dana dari sumber-
sumber nasional dan internasional. BNPB mengaktifkan Sistem Komando Penanganan 
Darurat Bencana (SKPDB), termasuk pos komando yang terletak di ibukota propinsi atau 
dekat kabupaten/kota terdampak. Pelaku tanggap darurat bencana bekerja dalam Satuan 
Tugas Penanganan Darurat Bencana (Satgas PDB) untuk melaksanakan rencana operasi 
secara efektif dan akuntabel berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam 
penanganan darurat bencana tingkat daerah, BNPB memberikan bantuan ke pemerintah 
daerah. Bantuan yang diberikan berupa bantuan teknis, logistik, administrasi dan keuangan, 
sejauh diperlukan.

SRC-PB (Satuan Reaksi Cepat –Penanggulangan Bencana) adalah suatu unit yang 
didirikan pada tingkat nasional untuk bisa segera ditugaskan melakukan penanganan darurat 
bencana. Pembangunan kapasitas dan mobilisasi SRC PB langsung berada di bawah BNPB 
dan TNI. 

Ketika bencana berdampak pada lebih dari satu kabupaten / kota di suatu provinsi, 
pemerintah provinsi memfasilitasi pelaksanaan penanganan darurat bencana di kabupaten/
kota yang terdampak. Menurut Undang-undang No. 24/2007, kewenangan pemerintah 
provinsi atas pengelolaan bencana mencakup penyelarasan kebijakan pengelolaan bencana 
regional dengan kebijakan pembangunan daerah; menerapkan kebijakan bekerjasama 
dengan provinsi, kabupaten, dan kota lain; mengatur teknologi yang berpotensi bencana di 
dalam wilayahnya; dan pemantauan dan distribusi uang dan barang pada skala provinsi dan 
/ atau kabupaten / kota.

Koordinasi Mengintegrasikan kegiatan pelaku bantuan kemanusiaan dari semua lembaga 
pemerintah dan non-pemerintah dari provinsi terkait untuk memberikan bantuan 
darurat bencana;
Memastikan kegiatan tanggap darurat bencana dapat dilaksanakan secara efektif, 
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Komando Menugaskan Komandan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana
Mengelola sistem komando manajemen darurat bencana
Memfasilitasi kabupaten / kota untuk melaksanakan penanganan darurat bencana di 
tingkat bencana kabupaten / kota.

Implementasi Mengimplementasikan manajemen darurat bencana untuk mengatasi penyebab 
bencana dan timbulnya dampak buruk yang mengganggu kehidupan dan 
penghidupan masyarakat.

Pada tingkat bencana provinsi, BPBD provinsi dengan pemerintah kabupaten / kota dan 
BNPB mengkoordinasikan informasi, bantuan personil, bantuan, dan pengelolaan dana dari 
sumber lokal dan internasional. BPBD provinsi mengaktifkan sistem komando manajemen 
darurat bencana termasuk pos komando yang berada di ibukota provinsi atau dekat 
kabupaten / kota yang terdampak. Pelaku penanganan darurat bencana yang bekerja dalam 
Satgas PDB terkait melaksanakan rencana operasi secara efektif dan akuntabel. 

Kegiatan operasi dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan ke Gubernur. Tanggap darurat 
bencana diakhiri dengan memobilisasi operasi lembaga-lembaga dan menyerahkan mandat 
pemulihan ke BPBD kabupaten/ kota. Pendanaan dapat dimintakan dan digunakan dari 
Dana Siap pakai BNPB, pos kontingensi (Bantuan Tidak Terduga) dari anggaran provinsi, 
dan sumbangan dari berbagai sumber. BNPB mungkin akan meminta bantuan internasional 
seperti bantuan bilateral dan juga dari Central Emergency Response Fund (CERF) yang 

Penggunaan dana harus dilaporkan ke masing-masing donor dan pemberi bantuan. Pada 
tingkat provinsi, mandate BPBD provinsi adalah

KOORDINASI

berpartisipasi;
Mensinkronkan data dan informasi dari hasil kaji cepat berbagai lembaga;

dan internasional;

pemerintah yang berpartisipasi;

bawah sistem komando penanganan darurat bencana;
Mengeluarkan izin untuk berkoordinasi dengan BNPB dan lembaga terkait lainnya 
bagi semua lembaga yang terlibat, mis. membuka pos layanan, mengoperasikan 
peralatan;
Mengkoordinasikan penggunaan sumber daya dan dana dari berbagai lembaga.

KOMANDO

provinsi atau dekat lokasi yang terkena dampak di provinsi
Menyediakan fasilitas untuk mendukung operasi komando: lokasi, media center, dll.

yang berpartisipasi yang bekerja di provinsi tersebut dalam koordinasi dengan BPBD 
kabupaten / kota dan / atau BNPB, mis. Tim Kaji cepat, tim penyelamat
Membuka Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, Pos Lapangan, Pos 
Pendamping, dan Pos Pendukung seperlunya
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DUKUNGAN/ 
IMPLEMEN-
TASI

mengacu pada dokumen rencana kontingensi
Melaksanakan tugas-tugas yang relevan yang tidak dilaksanakan oleh lembaga lain
Memantau dan mengevaluasi terhadap tugas yang telah dilaksanakan

Gubernur dan / atau BNPB.

ancaman terhadap kehidupan, transisi ke tahap pemulihan, dan tidak ada potensi 
kerugian lebih lanjut.
Demobilisasi operasional lembaga-lembaga.

oleh pemerintah provinsi.
Mengelola dana Siap Pakai dari BNPB, dana kontijensi dari anggaran provinsi, dan 
sumbangan dari berbagai sumber

Dalam sebuah bencana, manajemen darurat mendorong pemerintah kabupaten / kota 
untuk berperan aktif, sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

KOORDINASI:

Kabupaten/Kota
Memadukan kegiatan pelaku bantuan kemanusiaan: instansi pemerintah, TNI, 
POLRI, BASARNAS, organisasi non-pemerintah, sektor swasta dan relawan yang 
memberikan bantuan darurat di dalam wilayah yurisdiksi kabupaten / kota yang 
terdampak.

akuntabel oleh semua lembaga terkait
Mengaktifkan Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana terkait dengan tepat

KOMANDO
Menugaskan seorang Komandan Penanganan Darurat Bencana
Mengaktifkan SKPDB dengan tepat

IMPLEMEN- 
TASI: dan laki-laki, dan kelompok rentan (anak-anak, penyandang disabilitas, orang tua, 

wanita hamil) dengan memastikan keamanannya dan memenuhi kebutuhan 
dasarnya.

Pada saat bencana tingkat kabupaten / kota, mandat BPBD kabupaten / kota dalam 
penanganan darurat bencana mencakup:
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KOORDINASI

dan non pemerintah yang berpartisipasi dan membaginya masuk ke dalam kelompok 
sektor teknis;

berpartisipasi dalam tanggap darurat bencana;

luar kabupaten / kota;

pemerintah yang berpartisipasi;

bawah sistem komando penanganan darurat bencana;

bagi semua lembaga terkait, mis. membuka pos layanan, mengoperasikan 
peralatan;

yang ikut serta.

KOMANDO

Memulai operasi SKPDB yang berbasis di ibukota kabupaten / kota;
Menyediakan fasilitas untuk mendukung operasi komando: lokasi, media center, dll;

berpartisipasi yang bekerja dalam koordinasi dengan BPBD provinsi dan / atau BNPB, 
mis. Tim Kaji cepat, tim penyelamat;
Membuka Pos Komando Penanganan Darurat Bencana dan Pos Lapangan sesuai 
keperluan;

Lembaga mitra dalam negeri yang dibentuk oleh pemerintah, BNPB adalah berbagai 
organisasi yang termasuk, namun tidak terbatas pada, yang disebut di bawah ini:

UU No. 24/2007 mendorong partisipasi masyarakat di semua tahapan manajemen 
bencana. Dalam UU No. 24/2007, masyarakat sipil, baik yang diorganisir secara 
formal maupun informal, diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, 
perencanaan, pelaksanaan rencana, dan pemeliharaan program penanggulangan bencana. 
Peraturan Pemerintah No. 22/2008 mendorong peran bantuan masyarakat dalam mendanai 
kegiatan penanggulangan bencana. Sebagai contoh masyarakat yang terorganisisr di tingkat 
desa / kelurahan adalah FPRB Desa dan pada tingkat provinsi terdapat beberpa komunitas 
dalam penanggulangan bencana yang tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko 
Bencana (FPRB).

Palang Merah Indonesia adalah pendukung layanan kemanusiaan dari Pemerintah 

darurat bencana. PMI menerima dukungan jika terjadi bencana dari komponen internasional 
dari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lewat Federasi Internasional Gerakan Palang 
Merah dan Bulan Sabit Merah. PMI mempunyai jaringan luas dengan 480.000 relawan aktif, 
34 cabang propinsi, 474 cabang kabupaten, dan 5.000 ranting di seluruh negeri.
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LSM nasional adalah mitra kunci dalam kegiatan kesiapsiagaan dan operasi tanggap 
darurat. Mereka diakui memainkan peran penting di tingkat lokal, provinsi, dan nasional 
dalam memberikan layanan penting, termasuk yang terkait dengan kemampuan inti tanggap 
darurat. LSM termasuk organisasi sukarela, suku dan etnis, berbasis agama, berbasis 
veteran, dan organisasi nirlaba yang menyediakan tempat penampungan, persediaan 
makanan darurat, dan layanan pendukung penting lainnya. LSM bersifat independen dan 
berkomitmen terhadap kepentingan dan nilai tertentu. Kepentingan dan nilai ini mendorong 
prioritas operasional kelompok dan membentuk sumber daya yang mereka berikan.

Lembaga usaha perlu menyampaikan rincian keterampilan, jumlah orang, dan sumber 
daya yang tersedia kepada BNPB/BPBD  saat menawarkan bantuan dalam rangka tanggap 

bantuan. Lembaga usaha harus akuntabel, mematuhi kaidah manajemen bencana dasar, 
mengamati norma kemanusiaan dan hormat kepada masyarakat setempat Selain itu, mereka 
harus melakukan kegiatan tanpa maksud politik atau pertahanan / keamanan dan tidak 
memanfaatkan korban bencana. Lembaga usaha diharapkan berkontribusi untuk kegiatan 
pemulihan seperti juga kegiatan tanggap darurat di bawah koordinasi BNPB dan BPBD. 

Relawan memberikan dukungan dan kontribusi untuk tanggap bencana secara individu 
dan berkelompok. Dalam bentuk dan modalitas apapun, masuknya relawan harus dikelola 
dengan baik untuk mewujudkan potensi mereka dan tidak menjadi beban. Terdapat sejumlah 
kelompok relawan terorganisir yang terkemuka di negara ini, seperti: Relawan Satgana di 
bawah PMI; Tagana (Taruna  Siaga Bencana) di bawah naungan Kementerian Sosial; 
DASIPENA, di bawah bimbingan Kementerian Kesehatan; Asosiasi Bidan; ACT; DESTANA 
(Desa Tangguh Bencana) di bawah BNPB/BPBD; dan lain-lain. Mereka, sama seperti 
yang lain, diharapkan bekerja di dalam SKPDB selama kejadian bencana. Dukungan dan 
kontribusi mereka akan disalurkan dan dikelola melalui Satuan Tugas Penanganan Darurat 
Bencana yang relevan. BNPB mengkoordinasi dukungan relawan dengan sejumlah instansi 
pendukung. Rincian lebih lanjut dapat dilihat di Lampiran Dukungan Manajemen 8- Relawan. 

Jika dampak suatu kejadian bencana melewati kemampuan negara untuk melakukan 
penanganan darurat bencana seefektif dan secepat mungkin, suatu pernyataan dari 
Pemerintah Indonesia yang mengumumkan kesediaan menerima bantuan internasional 
tersebut. Pernyataan ini akan dikeluarkan oleh Kemenlu dengan berkonsultasi dengan 
BNPB. Jika Pemerintah RI menerima bantuan asing, ada dua tipe bantuan yang ditawarkan 
– on-shore dan off-shore. 

dalam program dari masing-masing mitra internasional terkait. 

dan dimobilisasi di luar Indonesia. Sumberdaya “off-shore” secara khusus diperuntukkan 
bagi penanganan darurat bencana tertentu. 

Untuk memastikan penggunaannya yang paling efektif, bantuan sumberdaya harus 
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diselaraskan dengan tanggung jawab kegiatan Satgas PDB yang terkait dan sesuai dengan 
Peraturan Pemerintah Indonesia dan BNPB. Pihak yang menawarkan bantuan harus 
mengikuti pedoman dari BNPB. Pengaturan koordinasi di antara mitra regional dengan 
internasional diatur oleh “ASEAN-UN Joint Strategic Plan of Action on Disaster Management 
(2016- 20)”. “Plan” ini mengarahkan “ASEAN Coordinating Centre for Humanitasrian 

of Humanitarian Affairs (OCHA)” untuk memastikan adanya “interoperability” terpadu dalam 
berhubungan dengan otoritas nasional sewaktu dan jika aset internasional dan regional 
dibutuhkan.

NEGARA ASING 
Negara asing bisa menawarkan dukungan sumber daya manusia, natura dan dana jika 

terjadi bencana. Ini bisa terjadi secara bilateral (lewat kontak langsung antara kementerian 
luar negeri dari negara yang akan membantu dan Kedutaan Indonesia atau lewat 
Kementerian Luar Negeri Indonesia) atau secara multilateral (lewat mekanisme ASEAN atau 
PBB). 

MILITER ASING 
Dalam situasi tertentu, Pemerintah Indonesia bisa menyetujui penerimaan bantuan dari 

aktor militer asing (FMAForeign Military Actor). Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar 
Negeri dan Tentara Nasional Indonesia adalah bagian dari para instansi yang bekerjasama 
sewaktu aktor militer asing memberikan bantuan. Jika bantuan militer asing dari negara-
negara anggauta ASEAN diterima, hal ini harus dihubungkan dengan AHA Centre sesuai 
dengan AADMER dan SASOP. Rincian lebih lanjut mengenai “FMA” bisa dilihat di Lampiran 
7 Dukungan Manajemen. 

AHA Centre adalah penghubung bagi bantuan ASEAN dan bisa dimasukkan ke dalam 
Pusdalops dari Negara Anggauta ASEAN tersebut. Bantuan ASEAN bisa diberikan sebagai 
hasil dari permintaan dari Indonesia atau suatu tawaran dari negara anggauta ASEAN. 
Permintaan ini bisa ditujukan langsung ke AHA Centre atau lewat pihak manapun di ASEAN. 
Bantuan ini, seperti juga semua bantuan internasional, dikoordinasikan oleh Kemenlu dan 
BNPB. 

Tim Kemanusiaan di Indonesia (HCT) adalah suatu forum pengambil keputusan 
operasional dan strategis yang didirikan oleh Badan PBB dan mitra kemanusiaan dan 
dipimpin oleh Resident Coordinator (RC) PBB atau Kepala Perwakilan PBB di Indonesia. 
Komposisi anggautanya termasuk perwakilan dari Badan PBB, ASEAN, LSM nasional dan 
internasional dan Gerakan Palang Merah/Sabit Merah. AHA Centre adalah penghubung bagi 
bantuan ASEAN dan bisa dimasukkan ke dalam Pusdalops dari Negara Anggauta ASEAN 
tersebut. Bantuan ASEAN bisa diberikan sebagai hasil dari permintaan dari Indonesia atau 
suatu tawaran dari negara anggauta ASEAN. Permintaan ini bisa ditujukan langsung ke 
AHA Centre atau lewat pihak manapun di ASEAN. Bantuan ini, seperti juga semua bantuan 
internasional, dikoordinasikan oleh Kemenlu dan BNPB. HCT bertugas untuk: 

dan daerah, termasuk lewat penyediaan kapasitas penasehat teknis bagi mitra Pemerintah. 
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yang selaras dengan rencana kontijensi dari Pemerintah dan ASEAN. 

penanganan darurat bencana
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5. CORE HUMANITARIAN STANDARD (CHS)
Standar Kemanusiaan Inti dalam hal Kualitas dan Akuntabilitas (the Core Humanitarian 

Standard on Quality and Accountability/CHS) merupakan salah satu hasil langsung 
dari Prakarsa Penyusunan Standar Bersama (Joint Standards Initiative/JSI) di mana 
Humanitarian Accountability Partnership (HAP) International, People In Aid dan the Sphere 
Project bekerjasama untuk menciptakan standar-standar kemanusiaan yang lebih selaras 
yang dapat digunakan bersama oleh semua pengguna. Tujuan utama dari Standar inti 
kemanusiaan  ini adalah agar semua tepat dapat menjaga harga dan martabat serta hak 
hak asasi kemanusian dalam segala usaha usaha bantuan dan pelayanan kemanusiaan, 
khususnya dalam situasi warga dan komunitas yang terdampak krisis.

Dalam perkembangannya, Standar Inti Sphere digantikan dengan Standar Inti 
Kemanusiaan (Core Humanitarian Standar – CHS). Akan tetapi CHS ini tidak menggantikan 
Piagam Kemanusiaan Sphere, Prinsip-prinsip Perlindungan dan minimum standar yang 
ada dalam pasal-pasal Buku Panduan Sphere dan menjadi pendekatan terditegrasi dalam 
kualitas dan akuntabilitas. CHS dikembangkan pada tahun 2014 oleh para pihak yang 
mengembangkan Sphere, Aliansi CHS dan Groupe URD.9 (https://spherestandards.org/
humanitarian-standards/corehumanitarian-standard/) Dalam kaitan dengan Prinsip Bantuan 
Kemanusiaan, yaitu Nilai Kemanusiaan, Netralitas, dan Imparsialitas serta Independensi, 
hubungan CHS diilustrasikan sebagai berikut:10 (10 
com/2017/10/gambar-standarkemanusiaan-inti-dalam-hal-kualitas-dan-akuntabilitas) 
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Dalam masa Pandemi Covid-19 Sphere menawarkan suatu pendekatan yang holistik 
berpusat pada orang (people-centred) untuk kerja kemanusiaan dengan tiga bab dasar 
(three foundation chapters) – Piagam Kemanusiaan (Humanitarian Charter), Prinsip-prinsip 
Pelindungan (Protection Principles) dan Standar Kemanusiaan Inti (Core Humanitarian 
Standard) – yang mendukung bab-bab teknis. Untuk penanganan Covid-19, terdapat 
tiga faktor yang melingkupi semuanya: Pertama, orang hendaknya dilihat dan dihargai 
sebagai manusia yang bermartabat bukan sekedar kasus. Martabat manusia adalah yang 
utama. Kedua, keterlibatan komunitas sangat menentukan. Ketiga, dalam fokus mencegah 
penyebaran Covid-19 kita tidak boleh melupakan kebutuhan-kebutuhan lain dari mereka 
yang terpapar (ekonomi, sosial, perlindungan), maupun kebutuhan-kebutuhan lebih luas dari 
masyarakat yang lebih luas.
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6. SAFETY & SECURITY
Lembaga-lembaga kemanusiaan telah lama memikirkan tentang pengelolaan gangguan 

keamanan. Meskipun masih diperdebatkan, selama beberapa tahun terakhir, ada satu 
persepsi umum yang terbentuk bahwa lingkungan pekerjaan  kemanusiaan telah menjadi 
semakin berbahaya bagi lembaga-lembaga kemanusiaan. Data dari Aid Worker Security 
Database (AWSD) menunjukkan bahwa sejak 2009, penculikan telah menjadi sarana 
kekerasan yang sering terjadi menimpa pekerja bantuan dalam berbagai jenis baik LSM 
nasional, LSM internasional, PBB, ICRC/Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, 
serta lembaga-lembaga internasional dan lokal.12

6.1.  PERENCANAAN KEAMANAN DAN RENCANA KEAMANAN
Perencanaan Keamanan dimaksudkan untuk membantu staf agar bisa bertindak 

secara efektif untuk mencegah dan meredam akibat-akibat yang ditimbulkan masalah-
masalah keamanan secara semestinya sesuai dengan lembaga mereka. Perencanaan 
Keamanan didasarkan pada strategi keamanan masing-masing lembaga yang mencerminkan 
keseluruhan pendekatan terhadap keamanan. Setiap lembaga cenderung menggunakan 
pendekatan yang berbeda yang didasarkan pada misi lembaga, mandat, prinsip, kebijakan 
dan program, serta pada pemahaman mereka tentang konteks.

Rencana Keamanan adalah dokumen yang berisi informasi, prosedur-proses 
pelaksanaan baku dan rencana-rencana kontinjensi yang berkenaan dengan keamanan 
staf dan aset Lembaga. Perlu diingat bahwa proses penyusunan rencana keamanan sama 
pentingnya dengan rencana itu sendiri. Keterlibatan staf dalam perencanaan keamanan 
penting untuk memastikan bahwa rencana-rencana keamanan bisa diterapkan, bisa 
dijalankan dan benar-benar diikuti.

Rencana Keamanan atau Pedoman Keamanan bisa berisi beberapa dokumen. 
Beberapa dokumen bisa saja diterapkan lebih luas dari sekedar “keamanan”, misalnya 
prosedur-prosedur keuangan akan meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan. 
Aspek-aspek tertentu bisa saja sensitif  dan penyebarannya bisa jadi dibatasi. Beberapa 
lembaga mempunyai Buku Pegangan Keamanan Staf yang merangkum informasi penting 
untuk staf. Seringkali akan ada dokumen tentang kebijakan dan pedoman umum yang 
dilengkapi dengan informasi dan prosedur khusus terkini yang sesuai tentang negara 
masing-masing. 

(12 Cunningham Journal of International Humanitarian Action (2017) 2:4 DOI 10.1186/
s41018-017-0020-5)

Perangkat pendekatan pengelolaan keamanan yang tersedia untuk lembaga-
lembaga kemanusiaan meliputi tiga strategi dasar: perlindungan (protection), penangkalan 
(deterrence), dan penerimaan (acceptance). Perlindungan mengacu pada penguatan 
sasaran, yang mengurangi kerentanan namun tidak mengatasi ancaman. Perlindungan 
meliputi pengurangan keterpaparan, pengurangan visibilitas, dan penggunaan alat-alat dan 
prosedur-prosedur perlindungan seperti tembok dan pagar kawat berduri.  
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Mengembangkan 
Hubungan
Kesepakatan Formal & 
Informal
Bersosialisasi, sering 
mengikuti pertemuan
Gaya Interpesonal dan 
Negosiasi
Pesan-pesan tersirat
Pesan & Politik 
Komposisi Staff
Menjaga Netralitas

PENERIMAAN
 ACCEPTANCE

Mengakibatkan adanya 
ancaman balasan
Penundaan atau 
pembatalan program
Pembalasan dendam 
bersenjata
Sanksi hukum, ekonomi, 
politik

DETERRANCE

sementara

bukan ancanan

anda terputus dari 
informasi penting

PERLIN DUNGAN
 PROTECTION

Manajemen keamanan yang bagus, tentunya dalam lingkungan yang berubah-ubah dan 
berbahaya, menjaga semua komponen atau ‘langkah-langkah’ selalu hidup – yaitu langkah-
langkah itu dipraktikkan setiap hari.  Hal ini mensyaratkan bahwa manajemen keamanan 
bukannya hanya ada dalam secarik kertas seperti rencana keamanan, tapi ada di dalam diri 
semua staff, dalam bentuk kesadaran terus menerus dan ketrampilan yang diperoleh.  

Isu-isu yang berlapis sanding juga ditemukan di setiap tahapan siklus manajemen 
keamanan, antara lain: 

staf 
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7. KOORDINASI DALAM PENANGGULANGAN 
BENCANA DAN PENDEKATAN SISTEM KLASTER 
DALAM MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA 
DI INDONESIA

Koordinasi merupakan satu sarana untuk menciptakan satu lingkungan yang mendukung 
di mana organisasi-organisasi yang independen dapat bekerja sama untuk memperbaiki 
kualitas dan memperluas ruang lingkup dan dampak intervensi-intervensi mereka. Dalam 
situasi darurat-situasi darurat kemanusiaan saat pemerintah nasional tidak bersedia dan/atau 
tidak mampu untuk menggerakkan bantuan kemanusiaan untuk mereka yang terdampak, 
diperlukan bantuan internasional. PBB mempunyai mandat untuk membantu koordinasi 
lembaga-lembaga kemanusiaan internasional untuk bisa memberikan bantuan secara 
terorganisir dan efektif untuk menyelamatkan nyawa dan meringankan penderitaan. Dalam 
situasi-situasi tertentu, sistem PBB mungkin harus berada di depan untuk mengawasi 
jalannya respons kemanusiaan; dalam situasi-situasi lain, ketika pemerintah nasional 
mampu dan bersedia untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk membantu penduduk 
yang terdampak krisis, cakupan aktivitas internasional bisa saja terbatas pada dukungan 
penyandang dana bilateral. Meskipun demikian, semua aktor kemanusiaan yang terlibat 
mempunyai tanggung jawab untuk berkoordinasi dengan organisasi-organisasi lain untuk 
berbagi informasi atau sumber daya yang berperan untuk memenuhi prioritas respons 
kemanusiaan, khususnya karena ketepatan waktu sangat penting selama bencana. 

Dengan demikian, koordinasi pada dasarnya adalah salah satu peran dan fungsi 
kepemimpinan dalam Penanganan Darurat Bencana khususnya dan Penanggulangan 
Bencana pada umumnya. Melalui koordinasi semua pemangku kepentingan akan dapat 
menjalankan peran dan fungsi mereka serta berkontribusi secara optimal sehingga 

Secara ringkas koordinasi dapat dirumuskan sebagai kerja sama orang dan organisasi 
secara harmonis dan efektif menuju pencapaian tujuan yang disepakati Bersama. Dalam 
Penanganan Darurat Bencana, tugas koordinasi terutama berada di tangan Pemerintah, dari 
Pusat hingga Kabupaten/Kota tergantung dari lokasi dan skala bencana yang terjadi. (Lihat 
Bab Aktor Kemanusiaan). Dengan demikian, implisit dalam pengertian koordinasi terdapat 
beberapa tingkat koordinasi yaitu:

Koordinasi Strategis Terutama menyelaraskan berbagai tindakan Penanganan Darurat 
Bencana di ranah kebijakan dan arahan-arahan strategis. Keluaran dari koordinasi pada 
tingkat ini dapat berupa kebijakan, surat keputusan, peraturan, dsb. Perhatian utama dari 
koordinasi ini di antaranya adalah: 



MODUL TRAINING OF TRAINER HUMANITARIAN SYSTEM AND
PRINCIPLES FOR GOVERNMENT OFFICERS AND CSOS
Tot Sistem Dan Prinsip Kemanusiaan Untuk Pemerintah Dan Cso

86

Terutama untuk menyelaraskan pelaksanaan berbagai aspek kegiatan Penanganan 
Darurat Bencana pada ranah implementasi kebijakan, keputusan dan peraturan. Tujuan 
koordinasi ini di antaranya adalah: 

pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana 

Hasil utama koordinasi pada tingkat ini adalah disepakatinya SOP-SOP di ranah 
tehnis untuk menghindari tumpeng tindih maupun kesenjangan dalam implementasi 
kegiatankegiatan Penanganan Darurat Bencana, yang meliputi di antaranya: 

7.1. PENTINGNYA KOORDINASI
Bencana yang sering terjadi di Indonesia, dapat mengakibatkan terganggunya 

kehidupan dan penghidupan warga, terutama tidak berjalannya berbagai sistem layanan 
publik, keamanan dan berbagai aspek lainnya. Untuk melakukan penataan kembali dan 
memulihkan keadaan sebagaimana mestinya dan malah menjadi lebih baik dari sebelum 
bencana (build back better) merupakan usaha yang memerlukan koordinasi yang baik. 
Melalui koordinasi hal-hal penting dalam proses penataan kembali system dan pemulihan 
keadaan menjadi normal kembali dapat dicapai dengan lebih baik. Di antaranya adalah: 

kepentinan dan kapasitas untuk berkotribusi dalam Penanggulangan Darurat Bencana. 

Darurat Bencana menjadi lebih komprehensif dan melibatkan berbagai sektor (multi sektor) 

berkelanjutan 

antara para aktor kemanusiaan dan pemangku kepentingan lain termasuk warga terdampak 

masing-masing pemangku kepentingan dan actor aksi kemanusiaan 

kegiatan-kegaitan Penanggulangan Bencana 

Yang perlu diingat adalah bahwa tujuan koordinasi adalah untuk terwujudnya layanan 
yang optimal, memenuhi kebutuhan waga terdampak dan masyarakat pada umumnya secara 
bermartabat sesuai dengan prinsip dan standar Penanganan Darurat Bencana. Koordinasi 
yang baik akan dapat terwujud bila beberapa unsur yang berikut ini dapat dilakukan oleh 
para aktor kemanusiaan dan pemangku kepentingan, sebagai yang digambarkan di bawah ini.
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Unsur-unsur 
koordinasi yang baik

Komitman 
pada proses

Berbagi 
informasi yang 

efektif

Koordinasi 
yang baik

Tujuan dan 
strategi 

yang 
jelas dan 

disepakati

Kesepakatan 
akan 

tanggung 
jawab

Yang perlu diingat adalah bahwa tujuan koordinasi adalah untuk terwujudnya layanan 
yang optimal, memenuhi kebutuhan waga terdampak dan masyarakat pada umumnya secara 
bermartabat sesuai dengan prinsip dan standar Penanganan Darurat Bencana. Mengapa 
Upaya-Upaya Koordinasi Sukar?: Tujuh Kendala Umum dalam Koordinasi

1
Mereka yang terlibat 
mempunyai informasi 

dan proses-proses yang 
tidak selalu transparan 

atau bisa diakses

3
Berbagai aktor yang 
berbeda melakukan 

inisiatif yang sama agar 
bisa mempunyai rasa 

memiliki terhadap 
proses 

2
Jumlah organisasi 

dan para pihak yang 
harus dikoordinasikan 

selalu bertambah sehingga 
membuat koordinasi 

makin sulit

4
Gagal membangun 

hubungan di antara para 
pihak melakukan respons, 

menetapkan peran mereka sendiri, 
mengembangkan prosedur 
yang bisa diramalkan dan 

menetapkan 
standar

5
Kepribadian 

perorangan seringkali 
yang lebih dominan dari pada 

faktor-faktor kelembagaan lainnya 
sehingga koordinasi menjadi 
isu pribadi alih-alih satu isu 

sistematis 

6
“Mandat” yang 

berbeda di antara 
para aktor kemanusiaan 

yang tergantung pada dana 
dari penyandang dana 
mengalahkan motivasi 

untuk berkoordinasi 

7
Pertemuan-
pertemuan 

koordinasi dianggap 
menghabiskan 

waktu
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Ada banyak hal yang bisa 
dilakukan oleh perorangan, tim proyek 
atau organisasi untuk membantu 
menghilangkan hambatan-hambatan 
tersebut. 

1) Melakukan kajian dan analisis 
bersama (joint need assessmemt) dan 
menyepakati menggunakan Kerangka 
Rujukan bersama 

2) Menggunakan formulir-formulir dan 
template yang disepakati bersama dari 
tahap kaji kebutuhan hingga pelaporan 
kegiatan, misalnya pendekatan 5 W, 
dsb. 

3) Menyepakati tentang hubungan kerja 
dan standar-standar operasional 

4) Mengadvokasi nilai-nilai yang 
disepakati bersama. 

5) Menyusun dan mengisi lembar 
kesenjangan kapasitas 

6) Untuk koordinasi yang lebih formal 
dapat membuat Nota Kesepahaman 

Siapa pun pemeran serta dalam 
koordinasi bisa berperan agar pertemuan 
menjadi lebih produktif. Beberapa praktik 
yang mendorong kepemilikan/komitmen 
peserta pertemuan koordinasi adalah 
sebagai berikut. 

1) Tunjukkan sikap positif terhadap 
pertemuan-pertemuan dengan 
melihatnya sebagai bagian penting 
dari praktik koordinasi. 

2) Undang semua pihak yang perlu 
terlibat sesuai dengan tugasnya 

3) Buat pertemuan di tempat yang aman 
dan mudah dijangkau oleh semua 

4) Tentukan agenda dan ikuti waktu yang 
sudah dijadwalkan 

5) Gunakan ketrampilan fasilitasi yang 
baik tanpa melihat apakah anda 
fasilitator utama atau bukan, misalnya 

berbagi sekaligus mendengarkan, 
memperlakukan semua yang hadir 
sebagai setara, dll. 

6) Bantu agar pertemuan mencapai 
keputusan dan sepakati langkah-
langkah tindak lanjut dari pertemuan 
koordinasi 

7) Sepakati waktu dan tempat pertemuan 
berikutnya dengan agenda yang jelas 

8) Siapkan notula (tertulis) dan bagikan 
dengan segera setelah pertemuan 

1) Koordinasi bukanlah tujuan 
akhir namun lebih ditujukan agar 
implementasi Penanggulangan 
Bencana dapat dilakukan secara 

warga terdampak, khususnya dan 
masyarakat pada umumnya yang 
adalah juga merupakan pemangku 
kepentingan dalam proses. Jika 
mekanisme-mekanisme koordinasi 
yang terbentuk tidak mencapai 
tujuan kemanusiaan ini, mekanisme-
mekanisme tersebut harus diubah 
atau tidak digunakan. 

2) Sistem koordinasi, aktor-aktornya, 
peran dan jalur pelaporan serta 
mekanisme-mekanisme akuntabilitas 
harus diperjelas dan dokumen-
dokumen yang menetapkannya harus 
dibagikan kepada semua aktor yang 
terlibat.  

3) Isu-isu tentang mandat bisa menjadi 
penghambat koordinasi pemeran serta 
koordinasi tidak dapat menyelaraskan 
mandat dan pengalaman yang 
sepertinya tidak sesuai. Oleh 
karena itu, penting bahwa semua 
aktor bekerja sedemikian rupa 
sehingga mengoptimalkan kekuatan 
khusus pihak masing-masing untuk 

4) Koordinasi harus dilakukan untuk 
mengatasi masalah-masalah dan 
kendala-kendala bersama. Gunakan 
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koordinasi sebagai alat untuk 
menyelesaikan masalah dalam 
pemberian bantuan kemanusiaan. 
Karena masalah di setiap situasi 
darurat bisa berbeda-beda, pengaturan 
koordinasi harus juga berbeda. Tidak 
ada sistem yang menjadi satu-satunya 
yang terbaik untuk semua situasi.

5) Koordinasi tidaklah tanpa biaya. 
Banyak mekanisme koordinasi gagal 
hanya sekedar karena kurangnya staf, 
kurangnya peralatan, dan kurangnya 
dana. Danai aktivitas-aktivitas 
koordinasi sepenuhnya dalam respons 
situasi darurat. 

6) Upaya-upaya koordinasi yang dimulai 
pada awal situasi darurat (atau lebih 
baik sebelumnya), cenderung akan 
lebih berhasil. Persiapan template-
template baku untuk manajemen 
informasi dan untuk membangun 
hubungan saling percaya dengan para 
pihak harus dimulai sebelum respons 
situasi darurat dimulai agar bisa benar-
benar berhasil. 

7) Koordinasi di lapangan bisa 
ditingkatkan dengan koordinasi secara 
luas dalam respon program melalui 

ekspektasi dan standar universal 
bersama di setiap sektor (misalnya 
Standar Inti Kemanusiaan, Sphere, 
standar-standar buku pegangan 
UNHCR, dll.) 

8) Semua pihak mempunyai 
peran dalam keberhasilan atau 
kegagalan seluruh respon yang 
dikoordinasikan. Pada akhirnya semua 
pemangku kepentingan, termasuk 
organisasiorganisasi lain, penyandang 
dana dan warga terdampak harus 
melakukan evaluasi terhadap dampak 
dari aksi-aksi kolektif tersebut. Dalam 
hal ini, setiap organisasi harus 
mengevaluasi kinerja mereka sendiri 
terkait seberapa baik mereka telah 
terkoordinasi secara internal dan 
eksternal. Keseluruhan upaya yang 
terkoordinasi serta masing-masing 
organisasi berupaya mendapatkan 
pembelajaran dan praktik-praktik 
baik untuk dipadukan ke dalam 
perencanaan di masa mendatang. 

9) Semua pihak dapat membantu proses 
koordinasi tanpa memandang latar 
belakang dan mandat yang berbeda.

7.2. PENDEKATAN KLASTER DAN KOORDINASI
Setelah Tsunami pada 2004, Komite Tetap Antar Lembaga (IASC) melakukan satu 

tinjauan kemanusiaan yang menghasilkan rekomendasi-rekomendasi, salah satunya yang 
utama adalah untuk memperbaiki koordinasi dalam respons darurat. Ini menghasilkan 
dibentuknya sel-sel koordinasi klaster yang didasarkan pada sektor-sektor respons dengan 
dipimpin oleh satu lembaga. Saat ini ada 11 klaster: 

Pendekatan Klaster  bertujuan untuk memastikan kapasitas global yang memadai, 
kepemimpinan yang jelas (bisa diduga pengaturannya) , akuntabilitas yang lebih kuat dan 
koordinasi dan penetapan prioritas strategis di tingkat lokal yang lebih baik. Pendekatan ini 
dirancang berdasarkan konsep kemitraan antar badan-badan PBB, Gerakan Masyarakat 
Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, organisasi-organisasi dan LSM 
internasional. Para mitra bekerja bersama untuk mencapai tujuan kemanusiaan bersama 
baik di tingkat global (kesiapsiagaan, standar, perangkat, cadangan darurat, dan 
pengembangan kapasitas) dan di tingkat lapangan (pengkajian, perencanaan, pelaksanaan 
dan monitoring).
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Pendekatan Klaster dimaksudkan 
untuk meningkatkan nilai tambah 
dari koordinasi aksi kemanusiaan, di 
antaranya melalui:

Dengan adanya transparansi yang 
lebib besar dalam alokasi sumber daya, 
kepemimpinan bersama (aktor nasional 
dan internasional) dan kinerja operasional 
akan meningkatkan akuntabilitas. 

Tanggung jawab sektot dan tematis 
akan menjadi lebih jelas, siapa akan 
melakukan apa dan ada mekanisme 
formal yang memperjelas yang 
sebelumnya belum ada di tingkat nasional 
dan internasional. 

Dengan adanya satu orang 
(koordinator klaster) untuk dihubungi 
dalam arsitektus aksi kemanusiaan 
internasional akan mempercepat 
penyelesaian isyu-isyu dan 
memungkinkan akses yang lebih besar 
bagi Lembaga non pemerintah ke 
pemerintah dan pembuat keputusan di 
tingkat PBB. 

Perangkat dan layanan yang 
dikembangkan melalui pendekatan 
Klaster meningkatkan kepastian bahwa 
mereka yang mengetahui solusi-solusi 
terbaik bagi permasalahan mereka akan 
dilibatkan dalam merumuskan respon. 
Hal itu juga akan memberi akses bagi 
mereka yang terdampak ke pemerintah 
dan pembuat keputusan. 

Pada waktu berbagai Klaster, 
secara sendiri-sendiri atau bersama, 
menyuarakan isyu-isyu keprihatinan 
bersama dengan satu suara, termasuk 
tentang mereka yang terdampak, yang 
biasanya tidak terwakili. 

PERENCANAAN STRATEGIS DAN 

Proses formal koordinasi dalam 
dan di antara berbagai Klaster akan 

Aktivasi dan de-aktivasi Klaster Global/
Internasional 

internasional akan sudah dipenuhi 
ketika: 

koordinasi karena situasi kemanusiaan 
yang sangat memburuk atau berubah 

implementasi respon tidak memenuhi 
kebutuhan sesuai dengan prinsip-
primsip aksi kemanusiaan. 

mendukung mekanisme-mekanisme 
nasional untuk koordinasi sektoral dan 
mempertimbangkan isu-isu yang lintas 
klaster, seperti usia, gender, HIV/AIDS 
dan perlindungan. 

mencerminkan kriteria aktivasi, yaitu 
ketika kriteria yang diterapkan untuk 
mengaktifkan klaster tidak lagi berlaku, 
klaster bisa dideaktivasi 

Sistem Klaster Global yang menjadi 
rujukan dalam Penanganan Darurat 
Bencana terdiri dari 11 sektor adalah 
seperti terlihat di bawah ini:



MODUL TRAINING OF TRAINER HUMANITARIAN SYSTEM AND
PRINCIPLES FOR GOVERNMENT OFFICERS AND CSOS

Tot Sistem Dan Prinsip Kemanusiaan Untuk Pemerintah Dan Cso
91

Kesehatan
WHOKetahanan

Pangan
WFP &

FAO

Telekomunikasi
Keadaan
Darurat

WFP

Pendidikan
UNICEF &
Save the
Chlidren

Pemulihan
Dini

UNDP

Koordinasi
Kamp

& Manajemen
Kamp

IOM/UNHCR

Air,
Sanitasi

dan Higiene
UNICEF

Hunian
Sementara

IFRC/
UNHCR

Perlindungan
UNHCR

Gizi
UNICEF

Logis�k
WFP

Humanitarian

& Emergency

Relief

Coordinator

Setiap klaster dipimpin oleh satu lembaga yang mengkoordinasikan respons 
kemanusiaan dalam klaster tersebut dalam situasi darurat besar dan juga disebut sebagai 
“lembaga yang menjadi tumpuan terakhir” yang artinya bahwa mereka mempunyai mandate 
untuk memenuhi apa yang belum terpenuhi dan tidak bisa dipenuhi oleh organisasi lain di 
sektor tersebut. Kebanyakan klaster dipimpin oleh badan-badan PBB meskipun klaster 
Shelter Situasi darurat dikoordinasikan bersama oleh UNHCR untuk situasi darurat yang 

dan UNICEF bersamasama memimpin Klaster Pendidikan. 

Koordinasi dilakukan di tingkat global, nasional dan lapangan. Di tingkat nasional, 
para Koordinator Klaster akan melapor kepada Koordinator Kemanusiaan (Humanitarian 
Coordinator).

Mewujudkan ketahanan pangan 
untuk semua adalah tujuan Organisasi 
Pangan dan Pertanian PBB (FAO) 
– untuk memastikan orang bisa 
mengakses makanan berkualitas baik 
secara rutin agar bisa menjalani hidup 

yang aktif dan sehat. Mandate FAO 
adalah meningkatkan tingkat gizi, 
memperbaiki produktivitas pertanian, 
memperbaiki hidup penduduk pedesaan 
dan berperan dalam pertumbuhan 
ekonomi dunia. 
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IFRC 
Masyarakat Masyarakat Palang 

Merah dan Bulan Sabit Merah 
Internasional adalah kelompok semua 
Masyarakat Palang Merah/Bulan Sabit 
Merah Nasional. Dalam satu situasi 
darurat, “Federasi” biasanya mengacu 
pada Sekretariat Federasi di Jenewa, 
yang melakukan respons situasi darurat 
melalui Masyarakat Nasional di negara 
bersangkutan. Sekretariat Federasi 
melakukan respons terutama dalam 
situasi bencana alam. 

Masyarakat Palang Merah/Bulan 
Sabit Merah Nasional seringkali 
mempunyai jaringan tenaga sukarela 
yang sangat luas yang bisa merespons 
dengan cepat dalam satu bencana 
dan seringkali mempunyai program 
kesiapsiagaan bantuan bencana. Semua 
Masyarakat Palang Merah/Bulan Sabit 
Merah Nasional dan Sekretariat Federasi 
diwajibkan untuk mentaati 7 Prinsip 
Mendasar (Kemanusiaan, Imparsialitas, 
Netralitas, Kemandirian/ Independensi, 
Layanan Sukarela, Persatuan, dan 
Keuniversalan) setiap saat. 

Kantor Migrasi Internasional PBB 
(IOM) bekerja untuk membantu memas-
tikan pengelolaan migrasi secara tertib 
dan penuh peri kemanusiaan, untuk 
men dorong kerja sama internasional 
tentang isu-isu migrasi, membantu 
dalam pencarian solusi praktis untuk 
masalahmasalah migrasi dan mem beri-
kan bantuan kemanusiaan kepada migrant 
yang membutuhkan, termasuk pengungsi 
lintas batas dan pengungsi internal. 

Konstitusi IOM mengakui adanya 
hubungan antara migrasi dan 
pembangunan ekonomi, sosial, dan 
budaya, serta hak atas kebebasan 
untuk bergerak. 

OCHA adalah badan PBB yang 
bertanggung jawab untuk memperkuat 
koordinasi bantuan kemanusiaan yang 
dilakukan PBB dalam situasi darurat 
kompleks. OCHA mempunyai 3 fungsi 
utama: 

kemanusiaan 

OCHA menjadi ketua IASC (Inter 
Agency Steering Committee) untuk 
memastikan pengambilan keputusan 
antar lembaga dalam merespons 
situasi darurat, pengkajian kebutuhan, 
penggalangan dana terkonsolidasi, 
koordinasi lapangan dan pengembangan 
kebijakan aksi kemanusiaan. Dalam 
situasi darurat yang besar atau kompleks 
atau berjangka panjang, OCHA akan 
menominasikan satu Koordinator 
Kemanusiaan untuk mengawasi respons 
kemanusiaan yang dilakukan PBB. Jika 
tidak ada Koordinator Kemanusiaan, 
tugas tersebut disandang oleh Resident 
Coordinator (staf PBB paling senior di 
suatu negara) untuk memimpin koordinasi

Satu organisasi nonpemerintah 
yang lahir pada Perang Dunia Pertama 
ketika dua orang perempuan kakak 
beradik melihat kondisi anak-anak yang 
menyedihkan dan mendapat inspirasi 
untuk menegaskan hak-hak anak. Save 
the Children UK adalah bagian dari 
International Save the Children Alliance, 
satu kelompok organisasi yang bekerja 
di lebih dari 100 negara. Aktivitas Save 
the Children antara lain adalah advokasi 
dan kampanye untuk hak-hak anak dan 
respons darurat. 
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Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi 
Lintas Batas (UNHCR) mendapat 
mandat dari PBB untuk memimpin dan 
mengkoordinasikan aksi internasional 
untuk perlindungan pengungsi lintas 
batas di seluruh dunia dan pemecahan 
masalahmasalah pengungsian lintas 
batas. Tujuan utamanya adalah 
melindungi hak-hak dan kesejahteraan 
pengungsi lintas batas. 

UNHCR berupaya untuk memastikan 
bahwa semua orang bisa mendapatkan 
hak untuk mendapatkan suaka dan 
memperoleh tempat berlindung yang 
aman di negara lain, dan untuk kembali 
ke rumah dengan sukarela. Dengan 
membantu para pengungsi lintas batas 
kembali ke negara mereka sendiri atau 
untuk berdiam di negara lain, UNHCR 
berharap bisa memberikan solusi 
jangka panjang terhadap masalah-
masalah mereka. 

UNDP biasanya bekerja dengan 
pemerintah nasional dalam proyek-
proyek dan isu-isu jangka panjang dan 
merupakan perwakilan semua badan 
PBB di satu negara jika badan-badan 
tersebut tidak mempunyai kantor di 
negara tersebut. 

UNICEF fokus pada kesehatan, 
pendidikan dan perlindungan kebutuhan 
perempuan dan anak-anak baik dalam 
pembangunan jangka panjang dan 
dalam bencana alam maupun situasi 
darurat kompleks. 

Program Pangan Dunia (WFP) 
mengkaji kebutuhan pangan di banyak 
bencana dan menggerakkan bantuan 
pangan dari pemerintah-pemerintah. 
WFP mempunyai tujuan untuk: 

pengungsi lintas batas dan situasi 
darurat lain 

penduduk dunia yang paling rentan 
dalam masa-masa yang paling kritis 
dalam hidup mereka 

membantu orang-orang untuk 
membangun aset yang memberikan 
manfaat secara langsung kepada 
mereka dan mendorong kemandirian 
penduduk dan masyarakat miskin. 

Organisasi Kesehatan Dunia 
merupakan Lembaga dengan 
kewenangan untuk memberi arahan 
dan koordinasi di bidang kesehatan 
dalam sistem PBB. Lembaga ini 
bertanggung jawab untuk memimpin 
dalam urusan-urusan kesehatan dunia, 
mengembangkan agenda penelitian 
kesehatan, menetapkan norma-norma 
dan standarstandar, memberikan 
opsi-opsi kebijakan berbasis bukti, 
memberikan bantuan teknis untuk 
negara-negara dan memantau serta 
mengkaji tren-tren kesehatan. WHO 
mengembangkan kebijakan untuk 
pengobatan dalam bencana dan 
bidang-bidang kesehatan khusus seperti 
HIV & AIDS.
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Klaster Global dan Lembaga Koordinator
Sektor atau Bidang Aktivitas Koordinator Klaster Global
Pertanian FAO
Koordinasi /Pengelolaan Kamp Penampungan: Pengungsi UNHCR

IOM
Pemulihan Dini UNDP

Pendidikan
UNICEF
Save The Children- United 
Kingdom

Shelter dalam Situasi darurat: Pengungsi Internal (dari 

Situasi bencana

UNHCR
IFRC (Pengampu/Konvenor)

Telekomunikasi dalam Situasi darurat OCHA/UNICEF/WFP
Kesehatan WHO
Logistik WFP
Gizi UNICEF
Perlindungan:

internal)

UNHCR

UNHCR/OHCHR/UNICEF
Air, Sanitasi, dan Higiene UNICEF

7.3. KOORDINASI KLASTER DI INDONESIA
Dengan meningkatnya jumlah peristiwa bencana serta penduduk yang terdampak, 

diperlukan jumlah orang yang lebih banyak dengan keahlian di berbagai bidang untuk 
melakukan respons bencana. Indonesia mempunyai kader-kader LSM yang sedang 
berkembang yang mempunyai sumber-sumber daya yang sangat diperlukan dalam respon 
bencana. BNPB dan kementerian-kementerian di Indonesia mengakui pentingnya LSMLSM 
ini bukan hanya dalam respon bencana namun juga dalam kerja-kerja prabencana dan 
pascabencana. Koordinasi dan kerja sama antar organisasi-organisasi ini selama bencana 
telah memanfaatkan jaringan klaster untuk mengorganisasikan berbagai kontributor dan 
memberikan kepemimpinan, kolaborasi dan saluran penyebaran informasi. 

Pendekatan klaster, sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 22/2010, Bab 1, 
Bagian E 12, mengacu kepada “suatu model koordinasi dengan mengelompokkan para 
pelaku kemanusiaan berdasarkan gugus kerja untuk memberikan respon darurat yang lebih 
dapat diperkirakan dengan penetapan ‘pimpinan’ kelompok/klaster.” Koordinator Klaster 
(Internasional) bersama-sama dengan sektor-sektor Pemerintah membangun koordinasi 
dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dalam konteks nasional, Pemerintah juga 
membentuk Klaster Nasional. Berbagai kementerian dan instansi pemerintah mendapat 
tanggung jawab untuk menjadi koordinator/ wakil koordinator berbagai klaster yang berbeda. 
Situasi bisa menjadi rumit jika bantuan organisasi internasional juga diperlukan karena 
klaster-klaster internasional dan nasional tidak persis sama.
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Sistem Klaster Indonesia hanya 
mempunyai 8 Bidang Klaster. 
Masing-masing Klaster telah ditunjuk 
coordinatornya sebagai berilkut: 

1) Pencarian dan Penyelamatan 
(BASARNAS); 

2) Pengungsian dan Perlindungan 
(Kementerian Sosial); 

3) Kesehatan (Kementerian Kesehatan); 
4) Logistik (BNPB); 
5) Sarana dan Prasarana (Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat); 

6) Pendidikan (Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan); 

7) Pemulihan Dini (Kementerian Dalam 
Negeri) dan 

8) Ekonomi (Kementerian Pertanian) 

Pada kebanyakan bencana yang 
terjadi, Klaster Pengungsian dan 
Perlindungan di bawah koordinasi 
Kementerian Sosial (di tingkat Pusat) 
dan Dinas Sosial di tingkat Propinsi dan 
Kabupaten/Kota adalah Klaster yang 
teraktivasi dari awal dan di-deaktivasi 
paling akhir. 

Setiap Koordinator Klaster mengatur 
dan mengawasi aktivitas-aktivitas untuk 
sebuah klaster dan berkoordinasi dengan 
anggota-anggotanya serta para mitra 
internasional. Peran dan fungsi para 
koordinator Klaster di antaranya adalah: 

mekanisme koordinasi untuk Klaster; 

kunci terutama kajian, pemantauan 
dan evaluasi dan pertemuan-
pertemuan koordinasi; 

informasi dengan Koordinator 
Antar Klaster (BNPB), kementerian/
lembaga anggauta dan mitra nasional/
internasional sewaktu penanganan 
darurat bencana; 

hasil kerja klaster dalam memenuhi 
tanggungjawabinti yang didukungnya; 

bersama lembaga usaha, LSM dan 
mitra nasional lainnya; 

terhadap pelaporan paska-aksi; 

dasar sesuai dengan standar dan 
prinsip pelayanan minimum; dan 

klaster melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan standaratau panduan 
yang diacu khususnya peraturan dan 
perundangan yang berlaku; 

keanggotaan untuk memastikan 
kesetaraan gender; dan 

lapangan berdasarkan data terpisah 
sesuai gender, usia, disabilitas, 
dan karakter berbeda lainnya da 
memastikan bahwa data direkam 
untuk penggunaan mendatang. 

Bagan berikut ini adalah Klaster 
Nasional Indonesia dan kesesuaian 
dengan klaster internasional.10 (10. 
Taken from Brown, N. A., Rovins, J. E., 
Usdianto, B., Sinandang, K., Triutomo, 
S., Hayes. J. (2016). Indonesian Disaster 
Response Practices and Roles. New 
Zealand Ministry of Foreign Affairs and 
Trade, Wellington, New Zealand) 
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8. PEMBELAJARAN ORANG DEWASA
Andragogi adalah konsep pembelajaran orang dewasa yang telah dirumuskan dan 

diorganisasikan secara sistematis sejak tahun 1920. Pendidikan orang dewasa adalah suatu 
proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan 
sepanjang hidup. Bagi orang dewasa belajar berhubungan dengan bagaimana mengarahkan 
diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya (Pannen dalam Suprijanto, 2008). Orang 
dewasa sebagai peserta didik sangat unik dan berbeda dengan anak usia dini dan anak 
remaja. Proses pembelajaran orang dewasa akan berlangsung jika dia terlibat langsung, 
idenya dihargai dan materi ajar sangat dibutuhkannya atau berkaitan dengan profesinya 
serta sesuatu yang baru bagi dirinya. Permasalahan perilaku yang sering timbul dalam 
program pendidikan orang dewasa yaitu mendapat hal baru, timbul ketidaksesuaian (bosan), 

menerima perubahan (Yusnadi, 2004). Menurut UNESCO (Townsend Coles 1977 dalam 
Lanundi (1982), Pendidikan orang dewasa adalah keseluruhan proses pendidikan yang 
diorganisasikan apa pun isi, tingkatan, metodenya, baik formal atau tidak, yang melanjutkan 
maupun menggantikan pendidikan semula di sekolah, akademi dan universitas serta latihan 
kerja, yang membuat orang yang dianggap dewasa oleh masyarakat mengembangkan 

profesuonalnya, dan mengakibatkan perubahan pada sikap dan perilakunya dalam perspektif 
rangkap perkembangan pribadi secara utuh dan partisipasi dalam pengembangan sosial, 

dirinya sendiri, memiliki beragam pengalaman, menyenangi cara belajar berdasarkan 
pengalaman, dan biasanya mereka membangun belajar untuk peningkatan kemampuan. 
Sebagai orang dewasa, kita belajar dari pengalamanan. Dan bagaimana kita melihat dan 
belajar hal bari dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, opendidikan, latar belakang dan 
budaya. Kita memiliki control akan apa yang kita pelajari dan dapat diterapkan pada keadaan 
nyata.

Tujuan pembelajaran orang dewasa menurut boyd, 1966 adalah sebagai persyaratan 
dasar orang dewasa belajar adalah atas maksud ingin tahu berdasarkan kebutuhan tadi. 
Dengan demikian pendapat Boyd tersebut dapat diartikan bahwa materi pembelajaran 
orang dewasa tersebut harus menyangkut persoalan hidup sehari-hari. Topiknya bisa hal-
hal yang berkaitan dengan: 1) perbaikan kualitas hidup, 2) keingintahuan akan sesuatu hal 
yang menarik perhatian atau berkaitan dengan bakat dan minat, 3) peningkatan kompetensi 
tentang sesuatu hal, dan 4) sebagai kebutuhan akan gelar atau prestise. Yang penting, 
secara fsikologis pendidikan tersebut dapat memberikan kepuasan atau kebahagian kepada 
pribadi yang bersangkutan (Pendidikan orang dewasa sebagai basis Pendidikan non formal-
Tasril Bartin). Pembelajaran orang dewasa ini merupakan salah satu nuansa pembelajaran 
yang sering diterapkan untuk meningkatkan kinerja pegawai baik di institusi pemerintahan 
maupun swasta.Pembelajaran orang dewasa lahir sebagai kejenuhan dalam pola Pendidikan 
formal yang berlaku tidak sesuai dengan sifat, karakter orang dewasa yang membutuhkan 
pemikiran dan berdiskusi. Karakteristik Pembelajaran Orang Dewasa
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menga pa mereka mempelajari sesu-
atu.

pembelajaran berkontribusi pada 
kualitas hidup, dan harga diri mereka.

yang lebih besar dan pengalaman 
yang lebih luas daripada pelajar yang 
lebih muda.

mengevaluasi, menantang, dan 
mempertanyakan.

ide-ide baru dengan ide-ide "lama" 
jika mereka ingin menyimpan dan 
menggunakan informasi baru.

sulit untuk berhubungan, mengingat, 
dan mengingat jika apa yang mereka 
pelajari benar-benar baru.

mandiri.

masalah langsung.

belajar dengan tujuan, motivasi dan 
kebutuhan mereka sendiri.

dengan melakukan sesuatu daripada 
hanya membaca atau berdiskusi.

“langsung” yang jelas.

pelatihan yang membahas satu topik 
dan fokus pada penerapannya pada 
masalah.

Dari karakteristik tersebut maka 
orang dewasa akan lebih banyak 
belajar ketika mereka terlibat dlam 
pembelajarqaqn tersebut, serta ada 
beberpa factor yang dapat mempengaruhi 
mereka dan keinginan mereka belajar 
ytaitu:

penting bagi mereka.

kebutuhan mereka.

aktivitas sehari-hari mereka.

dan hasil dari melakukan dan 
mengeksplorasi sesuatu.

tetapi terorganisir.

metode dengan contoh praktis.

visual.

secara jelas berkaitan dengan mata 
pelajaran tertentu.

kasus digunakan.

dan mempraktikkan apa yang telah 
mereka pelajari.

membantu diberikan.

kelompok.

singkat di antara topik.

Penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa (andragogi) dalam pendekatan 
pembelajaran/pendidikan non formal yang pada umumnya diikuti oleh orang dewasa, dimana 
pembelajaran orang dewasa ini tentunya akan berbeda dengan cara belajar/membelajarkan 
anak (Pendagodi). 
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Perbedaan Pedagodi dan Andragogi

Aspek Pedagogi Andragogi

Konsep tentang 
diri peserta 
didik

Bersifat tergantung Memiliki kemampuan mengarahkan 
diri sendiri

Fungsi 
pengalaman 
peserta didik

1. Pengalaman sedikit
2. Pengalaman sebagai titik awal 

untuk membangun pengalaman

1. Pengalaman banyak
2. Pengalaman sebagai sumber 

belajar

Kesiapan 
Belajar

1. Diseragamkan berdasarkan usia
2. Diorganisasi dalam suatu 

kurikulum

1. Siap mempelajari sesuatu yang ia 
perlukan

2. Berdasarkan dari pemecahan 
masalah atau menyelesaikan tugas 
sehari-hari

Orientasi 
belajar

1. Pendidikan merupakan suatu 
proses penyampaian ilmu 
pengetahuan.

2. Ilmu tersebut baru bermanfaat di 
kemudian hari

3. Orientasi belajar ke arah mata 
pelajaran

1. Pendidikan merupakan suatu 
proses pengembangan kemampuan 
diri

2. Ilmu dan keterampilan akan 
diterapkan untuk mencapai 
kehidupan yang lebih baik

3. Orientasi belajar terpusat pada 
kegiatan

Sumber: http://docs.inasafe.org/id/training/tot/501_adult_learning.html

Pembelajaran orang dewasa pada dasarnya memiliki prinsip agar pembejaran dapat 
terlihat menarik dan menyenangkan maka pembelajaran tersebut harus menciptakan 

menawarkan tujuan, manfaat dan kesinambungan dalam pembelajaran. Berikut beberpa 
prinsip yang diambil dari http://docs.inasafe.org/id/training/tot/501_adult_learning.html

1. Prinsip kemitraan: Prinsip kemitraan menjamin terjalinnya kemitraan di antara fasilitator 
dan peserta. Dengan demikian peserta tidak diperlakuan sebagai siswa tetapi sebagai 
mitra belajar sehingga hubungan yang mereka bangun bukanlah hubungan yang bersifat 
memerintah, tetapi hubungan yang bersifat membantu, yaitu pengajar akan berusaha 
semaksimal mungkin untuk membantu proses belajar peserta pelatihan.

2. Prinsip pengalaman nyata: Prinsip pengalaman nyata menjamin berlangsungnya kegiatan 
pembelajaran pendidikan orang dewasa terjadi dalam situasi kehidupan yang nyata. 
Kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa tidak berlangsung di kelas atau situasi 
yang simulatif, tetapi pada situasi yang sebenarnya.

3. Prinsip kebersamaan: Prinsip kebersamaan menuntut digunakannya kelompok dalam 
kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa untuk menjamin adanya interaksi yang 
maksimal di antara peserta dengan difasilitasi fasilitator.

4. Prinsip partisipasi: Prinsip partisipasi adalah untuk mendorong keterlibatan peserta secara 
maksimal dalam kegiatan pembelajaran orang dewasa, dengan fasilitas dari peserta. 
Dalam kegiatan pembelajaran pendidikan orang dewasa semua peserta harus terlibat atau 
mengambil bagian secara aktif dari seluruh proses pembelajaran mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
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5. Prinsip kemandirian: Prinsip ini mendorong peserta untuk memiliki kebebasan dalam 
mencari tujuan pembelajaran. Pembelajaran orang dewasa berusaha untuk menghasilkan 
manusia independen mampu memainkan peran subjek atau aktor, kebutuhan untuk prinsip 
kemandirian.

6. Prinsip kesinambungan: Prinsip yang menjamin adanya kesinambungan dari materi yang 
dipelajari sekarang dengan materi yang telah dipelajari di masa yang lalu dan dengan 
materi yang akan dipelajari di waktu yang akan datang. Dengan prinsip ini maka akan 
terwujud konsep pendidikan seumur hidup dalam pendidikan orang dewasa.

7. Prinsip manfaat: Prinsip manfaat menjamin bahwa apa yang dipelajari dalam pendidikan 
orang dewasa adalah sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta. Orang 
dewasa akan siap untuk belajar manakala dia menyadari adanya kebutuhan yang harus 
dipenuhi. Kesadaran terhadap kebutuhan ini mendorong timbulnya minat untuk belajar, 
dan karena rasa tanggung jawabnya sebagai orang dewasa maka timbul kesiapan untuk 
belajar.

peserta untuk dapat melakukan kegiatan pembelajaran. Orang dewasa tidak akan dapat 
melakukan kegiatan pembelajaran manakala dirinya belum siap untuk melakukannya, 

local. Generalisasi dari hasil pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa akan sulit 
dilakukan. Hasil pendidikan orang dewasa pada umumnya merupakan kemampuan yang 

mereka masing-masing, pada saat sekarang juga. Kemampuan tersebut tidak dapat 
diberlakukan secara umum menjadi suatu teori, dalil, atau prinsip yang dapat diterapkan 
dimana saja, dan kapan saja. Hasil pembelajaran sakarang mungkin sudah tidak dapat lagi 
dipergunakan untuk memecahkan masalah yang sama dua atau tiga tahun mendatang. 
Demikian pula hasil pembelajaran tersebut tidak dapat diaplikasikan dimana saja, tetapi 
harus diaplikasikan di tempat peserta sendiri karena hasil pembelajaran tersebut diproses 
dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh peserta.

10. Prinsip keterpaduan: Prinsip keterpaduan menjamin adanya integrasi atau keterpaduan 
materi pendidikan orang dewasa. Rencana pembelajaran dalam pendidikan orang dewasa 
harus meng-cover materi-materi yang sifatnya terintegrasi menjadi suatu kesatuan materi 
yang utuh, tidak partial atau terpisah-pisah.

8.1. MODEL GAYA PEMBELAJARAN

David Kolb menerbitkan model gaya pembelajarannya di tahun 1984. Model tersebut 
memunculkan istilah terkait seperti teori pembelajaran eksperiensial Kolb (ELT), dan 
inventaris gaya belajar Kolb (LSI). Dalam terbitannya - terutama bukunya tahun 1984 
'Experiential Learning: Experience As' The Source Of Learning And Development ' , Kolb 
mengakui karya awal tentang pembelajaran berdasarkan pengalaman oleh orang lain 
di tahun 1900-an, termasuk Rogers, Jung, dan Piaget. Sebaliknya, model gaya belajar 
Kolb dan teori pembelajaran berdasarkan pengalaman saat ini diakui oleh akademisi, 
guru, manajer dan pelatih sebagai karya yang benar-benar penting; konsep dasar untuk 
memahami dan menjelaskan perilaku belajar manusia, dan untuk membantu orang lain untuk 
belajar. Lihat juga model gaya pembelajaran VAK dan Kecerdasan Ganda Gardner, yang 
membantu dalam memahami dan menggunakan konsep gaya belajar Kolb.
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Selain kepentingan bisnis pribadi (Kolb adalah pendiri dan ketua Sistem Pembelajaran 
Berbasis Pengalaman), David Kolb masih (pada saat saya menulis ini, 2005) Profesor 
Pengembangan Organisasi di Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, di mana 
dia mengajar dan penelitian di bidang pembelajaran dan pengembangan, perkembangan 
orang dewasa, pembelajaran berdasarkan pengalaman, gaya belajar, dan terutama 
'pengembangan kelembagaan yang berfokus pada pembelajaran di pendidikan tinggi'.

Teori belajar Kolb menetapkan empat gaya belajar (atau preferensi) yang berbeda, yang 
didasarkan pada siklus belajar empat tahap (yang mungkin juga diartikan sebagai 'siklus 
pelatihan'). Dalam hal ini, model Kolb sangat elegan, karena ia menawarkan cara untuk 
memahami gaya belajar yang berbeda dari setiap orang, dan juga penjelasan dari siklus 
pembelajaran berdasarkan pengalaman yang berlaku untuk kita semua. Kolb memasukkan 
'siklus pembelajaran' ini sebagai prinsip utama teori pembelajaran eksperiensial, biasanya 
dinyatakan sebagai siklus pembelajaran empat tahap, di mana 'pengalaman langsung 

ini diasimilasi dan disaring menjadi 'konsep abstrak' menghasilkan implikasi baru untuk 
tindakan, yang pada gilirannya dapat 'diuji secara aktif' pada gilirannya menciptakan 
pengalaman baru.

Kolb mengatakan bahwa idealnya (tidak selalu) proses ini mewakili siklus belajar atau 

konsep abstrak dengan implikasi tindakan, di mana orang tersebut dapat secara aktif 
menguji dan bereksperimen, yang pada gilirannya memungkinkan terciptanya pengalaman 
baru. Oleh karena itu, model Kolb bekerja pada dua tingkat - siklus empat tahap:

Penglaman
Konkrit

CE
Melakukan

sesuatu

Menguji
belajar pada
situasi baru

AE
Apa yang bisa saya

lakukan dengan
berbeda?

Refleksi dan
Observasi

RO
Apa yang
terjadi?

Membentuk
konsep abstrak
dan generalisasi

AC
Apa yang bisa
saya pelajari

dari ini?
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gaya yang dipilih,  seperti matriks dua-dua dari gaya siklus empat tahap, seperti yang 
diilustrasikan di bawah), di mana Kolb menggunakan istilah:

1. Divergen (CE / RO)
2.  Asimilasi (AC / RO)
3.  Menyatu (AC / AE)
4.  Mengakomodasi (CE / AE)

GAYA BELAJAR
Kolb menjelaskan bahwa orang yang berbeda secara alami lebih menyukai gaya belajar 

yang berbeda. Berbagai faktor memengaruhi gaya yang disukai seseorang: terutama dalam 

seseorang, dan menunjukkan bahwa kecenderungan kita untuk mendamaikan dan berhasil 
mengintegrasikan empat gaya belajar yang berbeda meningkat seiring kita tumbuh dewasa 

1.  Akuisisi - lahir hingga remaja - pengembangan kemampuan dasar dan 'struktur kognitif'
2.  Spesialisasi - sekolah, pekerjaan awal dan pengalaman pribadi masa dewasa - 

pengembangan 'gaya belajar khusus' tertentu yang dibentuk oleh 'sosialisasi sosial, 
pendidikan, dan organisasi'

3.  Integrasi - pertengahan karir hingga kehidupan selanjutnya - ekspresi gaya belajar yang 
tidak dominan dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Apa pun yang memengaruhi pilihan gaya, preferensi gaya belajar itu sendiri sebenarnya 
adalah produk dari dua pasang variabel, atau dua 'pilihan' terpisah yang kita buat, yang Kolb 
sajikan dalam bentuk garis sumbu, masing-masing dengan mode 'bertentangan' di kedua 
ujungnya.:

Pengalaman Konkrit - CE (feeling/ merasakan)     -----V----- Konseptualisasi 
Abstrak - AC (thinking/ berpikir)

Eksperimentasi Aktif - AE (melakukan)
RO (watching/ mengamati)

Presentasi khas dari dua kontinum Kolb adalah bahwa sumbu timur-barat disebut 
Kontinum Pengolahan (bagaimana kita mendekati suatu tugas), dan sumbu utara-selatan 
disebut Kontinum Persepsi  (respon emosional kita, atau bagaimana kita berpikir atau 
merasakan). Gaya belajar ini adalah kombinasi dari dua garis sumbu (kontinum) yang 
masing-masing dibentuk antara apa yang Kolb sebut sebagai 'mode yang berhubungan 
secara dialektis' dari 'pengalaman memahami' (melakukan atau mengamati), dan 
'pengalaman transformasi' (merasakan atau berpikir):
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Feeling

Doing Watching

Thinking

Kata 'secara dialektis' tidak dipahami secara luas, namun membawa makna esensial, 
yaitu 'bertentangan’. Menurut Kolb, artinya adalah bahwa kita tidak dapat melakukan 
keduanya pada saat yang sama, dan pada tingkat tertentu keinginan kita untuk melakukan 

pada situasi pembelajaran yang baru. Kami secara internal memutuskan apakah kami 
ingin melakukannya atau mengamati, dan pada saat yang sama kami memutuskan apakah 
akan berpikir atau merasakan. Hasil dari dua keputusan ini menghasilkan (dan membantu 
membentuk sepanjang hidup kita) gaya belajar yang disukai, oleh karena itu matriks dua-dua 

kami terhadapnya, dan kami memilih cara untuk 'mengubah pengalaman' menjadi sesuatu 
yang bermakna dan dapat digunakan, yang menentukan respons emosional kami terhadap 
pengalaman tersebut. Gaya belajar kita adalah hasil dari dua keputusan pilihan ini:

1.  Bagaimana mendekati tugas - yaitu, 'pengalaman memahami' - lebih memilih untuk (a) 
mengamati atau (b) melakukan, dan

2.  Respon emosional kita terhadap pengalaman - yaitu, 'pengalaman yang mengubah' - lebih 
memilih untuk (a) berpikir atau (b) merasakan.

Dengan kata lain, kami memilih pendekatan kami untuk tugas atau pengalaman 
('memahami pengalaman') dengan memilih 1 (a) atau 1 (b):

1 (b)  melalui 'langsung masuk' dan hanya melakukannya ('eksperimen aktif' - 'melakukan')

Dan pada saat yang sama kami memilih bagaimana secara emosional mengubah 
pengalaman menjadi sesuatu yang bermakna dan berguna dengan memilih 2 (a) atau 2 (b):



MODUL TRAINING OF TRAINER HUMANITARIAN SYSTEM AND
PRINCIPLES FOR GOVERNMENT OFFICERS AND CSOS
Tot Sistem Dan Prinsip Kemanusiaan Untuk Pemerintah Dan Cso

104

2 (a) melalui memperoleh informasi baru dengan berpikir, menganalisis, atau merencanakan 
('konseptualisasi abstrak' - 'berpikir') atau

2 (b)   melalui pengalaman 'kualitas dunia yang konkret, nyata, dan terasa' ('pengalaman konkret' 
- 'merasakan')

Konstruksi gaya belajar Kolb dengan matriks dua-dua. Diagram juga mengedepankan 
terminology Kolb untuk empat gaya pembelajaran; divergen, asimilasi, dan konvergen, 
mengakomodasi

Melakukan
(Eksperimen Aktif- AE)

Mengamati

Merasakan
(Pengalaman Konkret 
- CE)

Mengakomodasi (CE/AE) Divergen (CE/RO)

Berpikir
(Konseptualisasi 
Abstrak - AC)

konvergen (AC/AE) asimilasi (AC/RO)

Mengetahui gaya belajar seseorang (dan Anda sendiri) memungkinkan pembelajaran 
diorientasikan sesuai dengan metode yang disukai. Meskipun demikian, setiap orang 
menanggapi dan membutuhkan rangsangan dari semua jenis gaya belajar sampai batas 
tertentu ini masalah penggunaan penekanan yang paling sesuai dengan situasi tertentu dan 
preferensi gaya belajar seseorang. 

Divergen (merasakan and mengamati - CE/RO) - Orang-orang ini dapat melihat sesuatu 
dari perspektif yang berbeda. Mereka sensitif. Mereka lebih suka mengamati daripada 
melakukannya, cenderung mengumpulkan informasi dan menggunakan imajinasi untuk 
memecahkan masalah. Mereka paling baik dalam melihat situasi konkret dari beberapa 
sudut pandang yang berbeda. Kolb menyebut gaya ini 'Divergen' karena orang-orang 
ini tampil lebih baik dalam situasi yang membutuhkan pembangkitan ide, misalnya, 
brainstorming. Orang dengan gaya belajar Divergen memiliki minat budaya yang luas 
dan suka mengumpulkan informasi. Mereka tertarik pada orang, cenderung imajinatif 
dan emosional, dan cenderung kuat dalam seni. Orang dengan gaya Divergen lebih suka 
bekerja dalam kelompok, mendengarkan dengan pikiran terbuka dan menerima umpan 
balik pribadi.
Asimilasi (mengamati dan berpikir - AC/RO) - Preferensi pembelajaran Asimilasi adalah 
untuk pendekatan yang ringkas dan logis. Ide dan konsep lebih penting daripada manusia. 
Orang-orang ini membutuhkan penjelasan yang baik dan jelas daripada kesempatan praktis. 
Mereka unggul dalam memahami informasi yang luas dan mengaturnya dalam format logis 
yang jelas. Orang dengan gaya belajar asimilasi kurang fokus pada orang dan lebih tertarik 
pada ide dan konsep abstrak. Orang dengan gaya ini lebih tertarik pada teori yang masuk 
akal daripada pendekatan berdasarkan nilai praktis. Orang dengan gaya belajar asimilasi 
penting untuk efektivitas dalam karir informasi dan sains. Dalam situasi belajar formal, 
orang dengan gaya ini lebih suka membaca, ceramah, mengeksplorasi model analitis, dan 
memiliki waktu untuk memikirkan semuanya. 
Konvergen (melakukan dan berpikir - AC/AE) - Orang dengan gaya belajar Konvergen 
dapat memecahkan masalah dan akan menggunakan pembelajaran mereka untuk 
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menemukan solusi atas masalah praktis. Mereka lebih menyukai tugas teknis, dan kurang 
mementingkan orang dan aspek interpersonal. Orang dengan gaya belajar Konvergen 
paling baik dalam menemukan kegunaan praktis untuk ide dan teori. Mereka dapat 
memecahkan masalah dan membuat keputusan dengan mencari solusi atas pertanyaan 
dan masalah. Orang dengan gaya belajar Konvergen lebih tertarik pada tugas dan 
masalah teknis daripada masalah sosial atau interpersonal. Gaya belajar yang menyatu 
memungkinkan kemampuan spesialis dan teknologi. Orang-orang dengan gaya Konvergen 
suka bereksperimen dengan ide-ide baru, melakukan simulasi, dan bekerja dengan aplikasi 
praktis.
Mengakomodasi (melakukan dan merasakan - CE/AE) - Gaya belajar akomodatif adalah 
'hands-on', dan lebih mengandalkan intuisi daripada logika. Orang-orang ini menggunakan 
analisis orang lain, dan lebih suka menggunakan pendekatan pengalaman dan praktis. 
Mereka tertarik pada tantangan dan pengalaman baru, dan untuk melaksanakan rencana. 
Mereka biasanya bertindak berdasarkan naluri 'naluri' daripada analisis logis. Orang dengan 
gaya belajar akomodatif akan cenderung mengandalkan orang lain untuk mendapatkan 
informasi daripada melakukan analisis mereka sendiri. Gaya belajar ini lazim dan berguna 
dalam peran yang membutuhkan tindakan dan inisiatif. Orang dengan gaya belajar 
akomodatif lebih suka bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas. Mereka menetapkan 
target dan secara aktif bekerja di lapangan mencoba berbagai cara untuk mencapai tujuan.

Seperti halnya model perilaku lainnya, ini adalah panduan, bukan seperangkat aturan 
yang ketat. Namun demikian, kebanyakan orang dengan jelas menunjukkan preferensi kuat 
terhadap gaya belajar tertentu. Kemampuan untuk menggunakan atau 'beralih di antara' 
gaya yang berbeda bukanlah salah satu yang harus kita asumsikan datang dengan mudah 
atau alami bagi banyak orang. Sederhananya, orang yang memiliki preferensi gaya belajar 
yang jelas, dengan alasan apa pun, akan cenderung belajar lebih efektif jika pembelajaran 
diorientasikan sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya - orang yang lebih suka gaya 
belajar 'Asimilasi' tidak akan merasa nyaman dilemparkan secara mendalam tanpa 
catatan dan instruksi. Orang yang lebih suka menggunakan gaya belajar 'Mengakomodasi' 
cenderung menjadi frustrasi jika mereka dipaksa untuk membaca banyak instruksi dan 
aturan, dan tidak bisa mendapatkan pengalaman langsung secepat mungkin.

(masing-masing mewakili empat tahapan kunci atau langkah pembelajaran) dalam upaya 

dari model gaya belajar yang dikembangkan oleh Honey dan Mumford, yang meskipun 

'pragmatis' secara efektif 'termasuk' ke dalam teori Honey dan Mumford. Peter Honey dan 
Alan Mumford mengembangkan sistem gaya belajar mereka sebagai variasi pada model 
Kolb saat mengerjakan proyek untuk Chloride Corporation di tahun 1970-an. Honey dan 
Mumford berkata tentang sistem mereka:

"Penjelasan kami tentang tahapan dalam siklus belajar berawal dari karya David 
Kolb. Kolb menggunakan kata-kata yang berbeda untuk menggambarkan tahapan siklus 
pembelajaran dan empat gaya belajar ..." 

 "... Kesamaan antara modelnya dan model kita lebih besar daripada perbedaannya ..." 
(Honey & Mumford).
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Singkatnya, berikut adalah deskripsi singkat dari empat tahapan / gaya utama H&M, 
yang kebetulan secara langsung saling bersesuaian dan berlapisan, yang berbeda dari 
model Kolb di mana gaya belajar merupakan produk kombinasi tahapan siklus pembelajaran. 
Presentasi tipikal dari gaya dan tahapan H&M ini masing-masing akan berada di utara, timur, 
selatan dan barat pada diagram alur siklus lingkaran atau empat tahap.

1.  'Memiliki Pengalaman' (tahap 1), dan Aktivis (gaya 1): 'di sini dan sekarang', suka 
berteman, mencari tantangan dan pengalaman langsung, berpikiran terbuka, bosan dengan 
implementasi.

merenungkan dan menganalisis, menunda mencapai kesimpulan, mendengarkan sebelum 
berbicara, bijaksana.

3.  'Menyimpulkan dari Pengalaman' (tahap 3) dan Ahli teori (gaya 3): memikirkan hal-hal dalam 
langkah-langkah logis, mengasimilasi fakta yang berbeda ke dalam teori yang koheren, 
objektif secara rasional, menolak subjektivitas dan ketidakpedulian.

4.  'Merencanakan langkah selanjutnya' (tahap 4) dan Pragmatis (gaya 4): mencari dan 
mencoba ide-ide baru, praktis, membumi, menikmati pemecahan masalah dan pengambilan 
keputusan dengan cepat, bosan dengan diskusi yang panjang.

Ada kemiripan yang kuat antara gaya / tahapan Honey dan Mumford dan gaya belajar 
Kolb yang sesuai:

(http://www.businessballs.com/kolblearningstyles.htm)
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9. KOMPETENSI DASAR FASILITATOR DAN
  MENGELOLA SESI PARTISIPATIF

Fasilitasi berasal dari kata facil yang berarti memudahkan, artinya fasilitator adalah 
orang yang bertugas mengelola proses dialog sehingga dapat mempermudah proses 
pembelajaran. Fasilitator ini ada untuk mendukung kegiatan belajar agar peserta bisa 
mencapai tujuan belajarnya (Teknik Fasilitasi-Kemensos). Peran fasilitator ini sangat 
dibutuhkan dan sangat penting dalam memberikan pemahaman mengenai permasalahan, 
mendorong peserta untuk menyampaikan pengalaman, pendapat, dan pikirannya.Peran 
fasilitator ini juga penting agar diskusi dapat berjalan tidak melebar dan melencewng dari 
permasalahan, sehingga diharapkan dengan adanya fasilitator diskusi dapat mengerucut 
dan mencapai sebuah kesimpulan.Persoalan-persoalan yang dibahas dalam pembelajaran 
ini tentunya juga melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda 
sehingga peran fasilitator penting dalam “menjembatani” apa yang menjadi concern setiap 
Lembaga sehingga kepentingan semua pihak dapat dihargai dan dijadikan pertimbangan 
dalam pengambilan keputusan. Lembaga/organisasi yang mengikuti pembelajaran tersebut 
juga dari berbagai bidang dan disiplin ilmu sehingga terkadang banyak hal baru dan belum 
dipahami sebagai fasilitator diharapkan mampu menjadi pembawa pesan yang baik sehingga 
dapat menyampaikan materi ataupun persoalan tersebut dengan baik. Dari uraian tersebut 
maka tugas fasilitator ini adalah merencanakan materi dan cara penyampaian, membimbing, 
mengelola sesi agar menarik baik kelompok dan individu serta memastikan tujuan tercapai 
secara feketif dan partisipatif.

Untuk dapat menjalankan perannya fasilitator dituntut untuk memiliki sifat-sifat dasar 
yang berupa kemauan untuk belajar dan pengembangan diri untuk selalu memberikan hal-
hal baru serta memiliki pengalaman-pengalaman yang baru. Hal ini dilakukan agar fasilitator 
dapat dengan mudah menyesuaikan diri dan peka terhadap keadaan yang sedang dihadapi. 
Menghadapi orang dewasa dan penuh dengan pengalaman serta pemikiran yang beragam 
maka fasilitaor juga dituntut untuk memiliki sikap-sikap yang baik, seperti peka terhadap 
situasi pertemuan sehingga dapat membaca situasi pertemuan dimana peserta bersemangat, 
bosan atau mengantuk; percaya diri dengan artian fasilitator tidak malu saat berhadapan 
dengan kelas sosial dan Pendidikan yang lebih tinggi; mampu membuat suasana menjadi 
lebih hangat dan akrab; hermat terhadap peserta; sopan santun; jujur dalam merespon 
peserta;tidak menjatuhkan peserta; bersikap adil;tidak menyalahkan pendapat peserta dan 
obyektif artinya fasilitator tidak diperbolehkan memihak pada Lembaga atau kepentingan 
tertentu.

Selain sikap-sikap yang baik tersebut fasilitator juga diharapkan memiliki ketrampilan-
ketrampilan / kemampuan yang diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah dan 
menyikapi keadaan secara spontan dan tepat. 
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Kekuatan saran - selalu pastikan bahwa 
Anda tidak 'menyarankan' kepada peserta 
bahwa 'waktu singkat', 'bagian berikutnya 
akan membosankan', dll. Atau Anda akan 
melihat komentar Anda langsung kembali 
di formulir evaluasi! Sebutkan hanya 
apa yang akan Anda lakukan tanpa 
menyebutkan apakah menurut Anda ada 
cukup waktu, misalnya.

Biarkan keheningan - mudah untuk 
membayangkan bahwa Anda harus 
mengisi keheningan, namun ingatlah 
tip lama jurnalis untuk membiarkan 
keheningan yang pasti ingin diisi oleh 
orang yang diwawancarai. Keheningan 
tampak lebih lama dari yang sebenarnya, 
tetapi dapat memberikan ruang bagi 
peserta untuk memberikan saran atau 
jawaban.

Meminta, meminjam, dan mengambil- 
pelatih perlu memiliki pikiran yang ingin 
tahu. Tidaklah cukup hanya menerima 
cara standar untuk melatih suatu subjek, 
selalu mencoba dan memikirkan cara 
inovatif untuk menyampaikan materi 
pelajaran. Ini berarti Anda terus membaca 
buku, mengamati bagaimana pelatih 
lain melakukan sesuatu, mengajukan 
pertanyaan dan mencari materi yang 
sesuai. Tentu saja Anda harus mengingat 
aturan hak cipta, tetapi banyak materi 
di luar sana yang dapat diadaptasi dan 
gratis bagi siapa saja yang mencarinya.

Kreativitas - jangan pernah takut untuk 
menjadikan sesuatu milik Anda sendiri. 
Selalu mencoba untuk memikirkan 
cara baru dalam melakukan sesuatu 
dan sudut pandang yang tidak biasa 
untuk melihat sesuatu. Misalnya, pelatih 
cenderung tidak menggunakan klip video 
sepenuhnya; mereka memberikan materi 
yang mengalihkan dan sering kali dapat 
mengilustrasikan suatu poin lebih cepat 
daripada yang dapat dilakukan melalui 
pembicaraan.

Tingkat kenyamanan - selalu pastikan 
bahwa Anda merasa nyaman 
dengan materi Anda - setiap tingkat 
ketidaknyamanan akan muncul dengan 
sangat cepat kepada peserta. Jangan 
terima bahwa Anda harus menjalankan 
segala sesuatu seperti yang diberikan. 
Ingatlah bahwa Anda selalu dapat 
menyesuaikan materi agar sesuai 
dengan gaya pelatihan Anda sendiri.

Tetapkan tujuan yang jelas - akan ada 
kalanya orang berpikir tidak ada cukup 
waktu, atau terlalu banyak waktu untuk 
mencapai apa yang telah ditetapkan 
dalam tujuan pelatihan. Hal terpenting 
yang harus diingat adalah bahwa 
seseorang harus selalu mendengarkan 
reaksi nalurinya terhadap pencapaian 
tujuan. Berikan sedikit lebih banyak waktu 
daripada yang Anda bayangkan, (tidak 
ada peserta yang keberatan istirahat 
lebih awal atau lebih lama), dan pastikan 
bahwa Anda telah membangun langkah-
langkah untuk menilai pembelajaran 
sehingga Anda tahu apakah Anda 
telah mencapai tujuan Anda atau tidak. 
Tetapkan mereka di awal - jangan 
rencanakan sesi Anda dan isi tujuan nanti 
- mereka benar-benar menginformasikan 
rencana sesi pelatihan Anda!
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Sebuah lokakarya memiliki kehidupan - hal 
yang penting untuk diingat adalah bahwa 
setiap lokakarya memiliki kehidupannya 
sendiri. Tujuan memasukkan tip ini 
adalah bahwa sebernya mudah menjadi 
putus asa, misalnya, di penghujung 
hari pertama ketika peserta tampaknya 
tidak begitu kagum dengan kecakapan 
pelatihan Anda seperti yang Anda 
inginkan. Namun ingat, selama Anda 
memiliki cukup latihan praktis untuk 
mendukung hari pertama yang sering 
kali lebih informatif, mereka pasti akan 
mengenali penumpukan selama hari-hari 
itu. Peserta sering kali tidak sabar untuk 
segala sesuatu dengan segera sehingga 
ketika Anda melakukan evaluasi akhir 
hari mereka akan berkomentar tentang 
fakta bahwa belum ada yang dilakukan 
pada 'x', cukup tersenyum dengan bijak 
dan biarkan jalannya lokakarya terungkap 
dengan sendirinya!

Sertakan 'pancing' atau 'kejutan' - 
pikirkan cara untuk memulai sesi yang 
akan menarik minat peserta. Ini harus 
menjadi milik Anda sendiri karena Anda 
hanya akan merasa nyaman dengan 
materi Anda sendiri - contohnya mungkin 
dimulai dengan anekdot pribadi yang 
berkaitan dengan sesi - ini sangat efektif 
ketika berhadapan dengan keterampilan 
atau sikap pribadi. Contoh lain adalah 
memberikan penyangga atau yang 
menggambarkan sesuatu yang akan 
dibicarakan nanti - apa pun yang Anda 
gunakan harus berupa tautan ke subjek, 
tidak boleh lebih dari satu atau dua menit 
dan harus dirancang untuk menarik 
minat. Berikan selalu konteks sesi yang 
akan Anda berikan dalam program 
pelatihan secara keseluruhan.

Ucapkan, ucapkan lagi, lalu ucapkan apa 
yang Anda katakan - mudah untuk mele-
bih -lebihkan efek suara Anda sendiri. Ke ta-
huilah selalu bahwa peserta perlu men dengar 
pesan utama yang diulang de ngan berbagai 
cara, ini mungkin berarti Anda menyajikan 
beberapa informasi, mendu kung nya dengan 
latihan praktis dan kemu di an merangkum 
poin-poin penting di akhir sesi.

Berkomunikasi dengan peserta setiap 
saat - Tentunya Anda akan memiliki setiap 
kesempatan untuk berkomunikasi dengan 
peserta selama sesi pelatihan, pesan yang 
saya sampaikan di sini adalah bahwa 
belajar melalui keramahan tidak berhenti 
di akhir sesi. Pelatih yang baik harus 
berbicara dengan peserta selama istirahat 
dan bahkan di malam hari, menyisakan 
waktu, tentu saja, untuk diri mereka sendiri. 
Buat perangkat terstruktur agar peserta 
dapat berbicara dengan Anda jika Anda 
merasa grupnya terlalu besar, seperti grup 
fokus atau 'klinik'. (Sampai nanti).

Instruksi yang jelas - pikirkan cara untuk 
me mastikan bahwa instruksi tersebut 
jelas. Lebih banyak waktu terbuang untuk 
membuat kelompok membentuk dan 
me nye lesaikan tugas daripada hal lain. 
Berikan instruksi tertulis jika memung kin-
kan, ini bisa berupa ringkasan tugas yang 
diberikan sebagai hand out atau instruksi 

akan melakukan latihan yang memerlukan 
banyak kertas kerja, pastikan kelompok 
dibentuk dan ditetapkan sebelum memba-
gi kan latihan. Selalu pastikan bahwa Anda 
tidak memberikan instruksi saat kelompok 
bergerak atau membentuk karena Anda 
akan mendapati diri Anda mengulangi ins-
truk si tersebut berulang kali. Juga berman-
fa at untuk mengunjungi setiap kelompok 
se telah mereka memulai latihan untuk 
meme riksa apakah mereka berada di jalur 
yang benar.
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Model tempat duduk - ada banyak 
cara untuk menempatkan kelompok 
untuk memaksimalkan interaksi, dan 
ini jelas tergantung pada ukuran 
kelompok, ruangan dan kegiatan yang 
akan dilakukan. Hal penting yang 
perlu diingat adalah sebagai pelatih 
Anda mengendalikan ruangan, dan 
mengubah tata letak agar sesuai dengan 
sesi pelatihan, meskipun ini berarti 
menggerakkan peserta yang mengomel 
yang duduk dengan senang di barisan 
belakang! Jangan mulai berlatih sampai 
Anda puas dengan tata letaknya.

Bersiaplah untuk membuang rencana! 
- Terkadang sulit untuk mengubah arah 
sepenuhnya jika Anda adalah menjadi 
pelatih 'sesekali' atau tidak sepenuhnya 
yakin dengan materi pelatihan. Namun, 
lebih penting untuk memuaskan peserta 
daripada mengikuti rencana Anda secara 

mendengarkan umpan balik yang Anda 
peroleh dari peserta dan menanggapi jika 
perlu.

9.1. MENGELOLA SESI PARTISIPATIF
Mencapai target dan tujuan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting bagi 

fasilitator sehingga fasilitator perlu mempersiapkan strategi agar tujuan tersebut tercapai 
dan sesuai yang diharapkan. Fasilitator perlu membuat rancanagan atau susunan untuk 
memberikan gambaran sesi penyampaian materi yang akan dilakukan.Untuk dapat 
mengelola sesi yang baik dan partisipatiof perlu beberpa pengertian seperti memahami 
bahwa pelatihan adalah sebuah siklus; Menganalisis Kebutuhan pembelajaran; Menetapkan 
Tujuan Pelatihan dan Poin Pembelajaran Utama; dan kemudian baru Merancang Pelatihan.

Pelatihan adalah sebuah proses atau daur yang berkesinambungan, Siklus pelatihan 
menjelaskan proses yang Anda lalui untuk memberikan solusi pelatihan. Ada lima tahapan 
siklus, yang dapat diringkas menjadi:

Ini adalah siklus karena satu tahap mengarah ke tahap berikutnya, dan kelima tahap 
itu diperlukan. Meskipun setiap tahap memiliki tempat logisnya dalam proses, seseorang 
harus selalu mengingatnya. Evaluasi adalah contoh yang bagus untuk ini. Penting untuk 
mengevaluasi pelatihan di akhir untuk melihat apakah pelatihan tersebut berdampak, tetapi 
kriteria evaluasi perlu ditetapkan di awal. Beberapa kegiatan evaluasi perlu dimasukkan ke 
dalam desain pelatihan dan dilakukan selama tahap implementasi. Demikian pula, seseorang 
dapat mengumpulkan informasi tambahan tentang kebutuhan pelatihan dari peserta 
pelatihan selama tahap implementasi. Oleh karena itu, sangat membantu untuk memikirkan 
lima tahapan dalam siklus pelatihan sebagai ke depan dan ke belakang.
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kebutuhan pelatihan, menetapkan tujuan, merancang pelatihan, menerapkan dan 
mengevaluasi.

Model ini memperluas siklus pelatihan konvensional untuk menunjukkan pelatihan 
sebagai bagian dari proses strategis yang lebih luas. Ini juga mengakui pentingnya 
mendapatkan orang yang tepat di kursus dan menindaklanjuti mereka setelah pelatihan.

1.  Perencanaan strategis melibatkan semua pemangku kepentingan. Pelatihan dan bentuk 
dukungan pembelajaran lainnya dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan strategis.

2.  Penilaian Kebutuhan berfokus pada kinerja dan kesenjangan dalam pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap (KSA). Tentukan cara yang paling tepat dan efektif untuk memenuhi 
kebutuhan pembelajaran ini, termasuk, namun tidak terbatas pada, pelatihan. Kebutuhan 

3.  Setuju tujuan pelatihan dengan klien dan / atau pemangku kepentingan utama dan 

4.  Tetapkan tujuan yang ingin dicapai pada akhir pelatihan.
5.  Merancang pelatihan untuk memenuhi tujuan. Gunakan teknik pembelajaran orang dewasa 

dan hubungkan pelatihan dengan situasi kerja yang sebenarnya.
6.  Pilih peserta menurut kelompok sasaran. Bertujuan untuk orang-orang di berbagai tingkat 

dan 'massa kritis' peserta pelatihan untuk mempengaruhi perubahan.

Sertakan perencanaan tindakan untuk peserta.
8.  Pantau kemajuan rencana tindakan dan berikan kesempatan untuk pembelajaran lebih 

lanjut dan dukungan di tempat kerja.
9.  Mengevaluasi terhadap tujuan tetapi juga indikator kinerja yang timbul dari rencana 

strategis. Hasil evaluasi dimasukkan ke dalam perencanaan strategis lebih lanjut.

9.2. ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN

kebutuhan secara sistematis. Ini akan membantu Anda untuk menentukan kebutuhan 
pembelajaran apa yang ada dan, dari sini, menetapkan apakah ada kebutuhan untuk 
pelatihan dan / atau intervensi lain. Jika pelatihan, pertanyaan yang harus dijawab adalah 
siapa, apa, kapan dan dimana.

Siapa yang perlu dilatih?   - audiens target
Apa yang mereka butuhkan untuk dilatih? - topik pelatihan
Kapan pelatihan perlu dilakukan?   - waktu
Di mana itu perlu diadakan?             - konteks, lingkungan dan lokasi

Anda mungkin terbiasa dengan istilah Training Needs Analysis (TNA)/ Analisis 
Kebutuhan Training. TNA hanya dilakukan jika telah diputuskan bahwa pelatihan adalah 
solusi atau bagian dari solusi yang tepat. Oleh karena itu, pertanyaan 'Mengapa pelatihan 
dibutuhkan?' Sudah terjawab. Seseorang harus terbuka terhadap fakta bahwa pelatihan 
mungkin tidak sesuai: bahwa audiens target dapat mempelajari apa pun yang mereka 
butuhkan dengan cara lain, atau bahwa solusinya terletak di tempat lain sepenuhnya
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Saat menganalisis kebutuhan, penting untuk mendapatkan masukan dari berbagai 
sumber: pemegang pekerjaan, manajer lini, direktur program, pelatihan atau personel 
sumber daya manusia. Bergantung pada konteks dan tujuan, pemangku kepentingan lainnya 
mungkin perlu diajak berkonsultasi. Oleh karena itu, ini bisa menjadi tugas yang kompleks 
dan memakan waktu, sering kali melibatkan kuesioner dan wawancara. Tetapi menganalisis 
kebutuhan juga bisa menjadi tugas sederhana: mengamati apa yang terjadi, mendengarkan 
orang dan membaca laporan. Secara umum, ada dua cara untuk menentukan kebutuhan 
belajar atau pelatihan. Yang pertama adalah proaktif, keluar dan mencari masalah atau 
potensi masalah. Yang kedua adalah saat permintaan dibuat atau terjadi insiden. Terkadang, 
pendekatan proaktif adalah yang terbaik: ketika mempertimbangkan keamanan pribadi, 
pendekatan proaktif dapat menyelamatkan nyawa.

Analisis Kebutuhan Pembelajaran adalah titik awal dari siklus pelatihan dan ini 
mempengaruhi semua tahapan siklus. Analisis kebutuhan pembelajaran yang efektif akan 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apa yang perlu dilakukan? - analisis situasi saat ini, yang mungkin memerlukan 
analisis tugas / pekerjaan / peran.

dapat dilakukan oleh orang internal atau eksternal; 
pemahaman tentang persyaratan tugas sangat penting.

untuk memungkinkan kesempatan belajar yang tepat 

observasi, kuesioner, wawancara, penilaian kinerja dan 
tanya jawab.

untuk menginformasikan proses perencanaan untuk kegiatan 
pelatihan dan pengembangan.

dalam organisasi / bidang.
evaluasi pencapaian maksud dan tujuan melalui 

penilaian dan tinjauan.

Metode dan alat utama yang digunakan ketika menganalisis kebutuhan pembelajaran adalah: 
Observasi - observasi terstruktur terhadap catatan, fasilitas, peristiwa, orang, dan proses.
Bertanya dan mendengarkan - untuk informasi dan untuk mengukur sikap dan 
pengetahuan.
Analisis peran / pekerjaan / tugas - memperoleh, mencatat dan menafsirkan informasi 
tentang elemen kunci dan standar peran, pekerjaan atau tugas.
Supervisi dan tinjauan kinerja - proses terstruktur dari penetapan tujuan kinerja serta 
pemantauan dan tinjauan rutin.

 - alat untuk menyusun proses analitis dari 
pemecahan masalah.
Penilaian diri - metode penting dalam analisis kebutuhan, menggunakan penilaian pelajar 
atas kinerja mereka saat ini dan kebutuhan masa depan mereka.
Pencatatan - menyimpan catatan yang akurat untuk perencanaan dan evaluasi.
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Analisis Kebutuhan Pembelajaran atau LNA adalah eksplorasi sistematis tentang apa 
adanya dan cara yang seharusnya. "Hal-hal" ini biasanya dikaitkan dengan kinerja individu 
atau organisasi. LNA dilakukan ketika sebuah organisasi telah memutuskan (idealnya melalui 
proses OA yang lebih luas) sebagai bagian dari kebijakannya sendiri bahwa pelatihan harus 
diberikan untuk anggota stafnya atau mungkin menjadi solusi untuk masalah-masalahnya.

LNA adalah titik awal pengambilan keputusan tentang intervensi atau investasi dalam 

pelatihan - bidang pengetahuan atau keterampilan yang harus dicapai pelatihan dengan 
peserta didik agar mereka dapat memenuhi tujuan organisasi (biasanya dalam hal standar 

dan siapa yang harus hadir sebagai peserta didik. Masuk akal untuk melaksanakan LNA 
untuk memastikan bahwa biaya yang terkait langsung dengan pelatihan ditambah biaya 
karena hilangnya waktu kerja dapat dibenarkan. Sangat menggoda untuk mengabaikan 
pertanyaan tentang pembenaran biaya ini ketika uang yang disediakan dilakukan melalui 
proses pemberian hibah. Namun, pertanyaan tentang biaya peluang dan hilangnya waktu 
kerja adalah pertanyaan yang sangat serius bagi organisasi yang bekerja dengan orang-
orang yang rentan dalam situasi pembangunan dan karenanya tidak boleh dianggap enteng. 
Satu metodologi adalah mengikuti lima langkah dasar dalam menjalankan LNA:

Langkah Pertama: Lakukan analisis celah

Langkah Lima: Sajikan temuan Anda

Ada beberapa faktor pendukung dasar yang akan membantu proses pelaksanaan 
penilaian kebutuhan pelatihan di dalam organisasi mana pun dan yang juga akan 
meningkatkan hasilnya:

insentif atau penghargaan 'ekstra' yang tidak selalu terkait dengan kebutuhan organisasi.

Proses penilaian organisasi dapat menentukan kebutuhan pengembangan organisasi 

kebutuhan kinerja. Namun, banyak LSM tidak akan memiliki semua elemen ini secara formal 
atau berada dalam posisi untuk melakukan penilaian organisasi parsial. Ini seharusnya 
tidak menghentikan Anda dari melakukan Analisis Kebutuhan Pembelajaran karena sering 
kali informasi tentang tujuan organisasi, standar kinerja, dll. Tersedia secara informal. 
Seperti aspek-aspek pembangunan lainnya, orang-orang dengan kebutuhan adalah yang 

kebutuhan apa pun yang tidak memberikan peran sentral bagi mereka yang melaksanakan 
pekerjaan dapat menghasilkan keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang tidak akurat.
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Langkah pertama dalam analisis 
kesenjangan adalah memeriksa kinerja 
organisasi aktual terhadap tujuan. Ada 
dua bagian untuk ini:

keadaan saat ini dari keterampilan, 
pengetahuan dan aktivitas anggota 
staf dalam konteks tujuan dan kendala 
organisasi. (ditetapkan melalui 
penilaian organisasi).

ini berfokus pada tugas / standar 
pekerjaan yang diperlukan serta 
keterampilan, pengetahuan, dan 
kemampuan yang diperlukan untuk 
menyelesaikannya dengan sukses. 
Kita harus membedakan antara 
kebutuhan aktual dan kebutuhan yang 
dipersepsikan.

“Kesenjangan” antara situasi 
saat ini dan yang diinginkan 

pengembangan organisasi. Ingatlah 
bahwa kebutuhan pengembangan tidak 
selalu dipenuhi dengan pelatihan. Anda 
perlu membedakan antara 'gap' akibat 
persyaratan PO dan gap yang dapat 
diisi melalui pelatihan. Pertanyaan 
penting untuk dijawab adalah apakah 
Anda yakin bahwa masalah saat ini 
dapat diselesaikan atau dikurangi secara 

respons pengembangan organisasi 
yang lebih luas (misalnya restrukturisasi, 
perubahan dalam kebijakan promosi, dll.) 
Diperlukan.

Jika pelatihan tampaknya 
menawarkan solusi, maka penting untuk 
diingat bahwa mungkin ada sejumlah 
alasan mengapa “celah” pelatihan ada 
atau muncul dalam organisasi; tidak 
semuanya negatif.

organisasi karena kurangnya 

pengetahuan atau keterampilan. 
Hal ini dapat mengakibatkan 
keterlambatan dalam menyelesaikan 
pekerjaan, sering terjadi kesalahan, 
laporan ketidakpuasan, prosedur 
operasional yang tidak jelas atau 
tingkat ketidakhadiran yang tinggi.

seperti proses dan peralatan baru, 
persaingan di luar atau perubahan 
staf dapat menimbulkan kebutuhan 
akan peningkatan kapasitas melalui 
pelatihan.

dengan memanfaatkan teknologi 
baru, program pelatihan, konsultan 
atau pemasok dapat muncul 
dengan sendirinya. Kegagalan 
untuk menanggapi peluang dapat 
menyebabkan semangat kerja 
yang rendah, kurangnya motivasi, 
pergantian staf yang tinggi dan 
keengganan umum untuk mengambil 
bagian dalam perencanaan dan 
pengambilan keputusan.

dibangun di atasnya (kita tidak boleh 
membatasi diri hanya untuk bereaksi 
terhadap kelemahan organisasi saja).

terus-menerus mengenali arah baru 
dan tingkat kinerja baru yang dapat 
dicapai. · Mungkin ada pelatihan yang 
diamanatkan berdasarkan kebijakan 
atau keputusan manajemen yang 
memerlukan implementasi.

Biasanya yang terbaik adalah 
menggunakan berbagai metode penilaian 
kebutuhan pelatihan untuk mendapatkan 
gambaran yang benar tentang apa 
yang dibutuhkan. Ada beberapa teknik 
penilaian kebutuhan dasar:

sebelumnya
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di posisi kunci dan / atau dengan 
pengetahuan khusus

personel; deskripsi pekerjaan) dan 
studi laporan dan contoh pekerjaan.

Ketika Anda telah memutuskan 
strategi yang paling tepat untuk 
menganalisis kebutuhan pelatihan, 
langkah selanjutnya adalah mengurutkan 
dan menjadwalkan tugas dan menyetujui 
siapa yang akan melakukan apa. 
Penting untuk mencatat keputusan ini 
dengan cara yang sederhana, jelas, dan 
mudah dibagikan. Membuat daftar tugas 
biasanya cukup.

Setelah daftar kebutuhan pelatihan 

diperiksa dengan mempertimbangkan 
tujuan, kenyataan, dan kendala organisasi. 
Kita harus menentukan apakah kebutuhan 
itu nyata, apakah itu layak untuk ditangani 
dan menentukan kepentingan dan 
urgensinya. Sebagai contoh:

kebutuhan yang tidak terpenuhi 
terhadap kemampuan individu atau 
organisasi untuk memenuhi tujuannya?

masalah dibandingkan dengan biaya 
solusi yang diusulkan?

undang yang membutuhkan solusi?

puncak mengharapkan solusi?

penting yang terlibat?

pengaruh apa yang dihasilkan oleh 
harapan klien?

Jika beberapa dari kebutuhan 
kita relatif tidak penting, sebaiknya 
kita mencurahkan energi dan sumber 
daya kita untuk menangani masalah 
kinerja manusia lainnya dengan potensi 
dampak dan nilai yang lebih besar dalam 
kaitannya dengan tujuan organisasi dan 
kebutuhan klien (penerima manfaat).

Langkah ini membutuhkan investigasi 
yang lebih mendetail terhadap orang-
orang, pekerjaan mereka, dan organisasi 
untuk menentukan:

pekerjaannya secara efektif?

melakukan pekerjaan mereka?

ini yang mungkin memengaruhi kinerja 
orang-orang

yang berkinerja terbaik dan terburuk 
untuk menemukan perbedaan dalam 
apa yang mereka capai dan cara kerja 
mereka.

Di akhir langkah ini, Anda harus 
mengembangkan "perasaan" yang kuat 
tentang bagaimana masalah yang Anda 

Jika orang tidak melakukan pekerjaan 
mereka secara efektif karena kurangnya 
pengetahuan atau keterampilan, pelatihan 
teknis dapat menjadi solusi. Dalam kasus 
ini, program pelatihan dapat dirancang 
untuk mengisi kesenjangan pengetahuan 
/ keterampilan. Namun, mungkin ada 
banyak alasan lain mengapa orang 
tidak bekerja secara efektif - ekspektasi 
yang tidak jelas, umpan balik yang tidak 
memadai, kurangnya insentif atau kondisi 
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kerja yang buruk. Ini semua adalah 
masalah manajemen yang hanya dapat 
diperbaiki dengan perubahan manajemen. 
Pelatihan yang sesuai dapat membantu 
memenuhi kebutuhan ini, misalnya 
melalui "forum perubahan partisipatif" 
yang terorganisir. Namun, jangan pernah 
berasumsi bahwa pelatihan adalah solusi 
untuk kinerja yang buruk.

Kegiatan pengembangan organisasi 
yang lebih luas atau strategi yang 
melibatkan lebih dari sekedar pelatihan 
dapat memberikan solusi ketika masalah 
dalam organisasi dikaitkan dengan 
kebutuhan untuk perubahan sistematis 
selama periode waktu tertentu. Strategi ini 
dapat mencakup proses yang difasilitasi 
seperti perencanaan strategis atau 
penguatan tim atau intervensi lain seperti 
restrukturisasi. Jika keputusan telah 
dibuat untuk mengatasi kesenjangan 
dalam kinerja melalui pelatihan atau 
fasilitasi, tindakan lebih lanjut akan 

tepat seperti apa peningkatan kinerja 
itu. Kinerja sering kali dibahas dalam 
istilah yang sangat umum tetapi akan 
membantu semua orang jika Anda dapat 
memberikan informasi setepat mungkin 
tentang apa yang diharapkan sebagai 
hasil dari pelatihan. Pertimbangan 
hasil kinerja pelatihan ini hampir selalu 
terabaikan.

TEMUAN ANDA
Gunakan data yang Anda kumpulkan 

dalam mengusulkan solusi dan untuk 
memberikan umpan balik kepada semua 
orang yang terlibat dalam memberikan 
informasi. Ini penting jika setiap orang 
ingin "menyetujui" setiap pelatihan 
yang diusulkan. Anda harus dapat 
membenarkan keputusan Anda bahwa 

pelatihan, misalnya, adalah solusi yang 
tepat untuk kesenjangan kinerja dengan 

kumpulkan selama proses penilaian 
kebutuhan. Ingatlah untuk menyoroti 
perbedaan antara biaya tidak menanggapi 
kebutuhan, dengan biaya pelaksanaan 
program untuk mengubah situasi.

Temuan harus mencakup lembar 
ringkasan untuk kemudahan referensi di 
masa mendatang. Lembar ringkasan ini 
minimal harus mencakup:

yang melaksanakan LNA

atau kelompok

diusulkan

Ketika lembar ringkasan temuan 
diajukan oleh staf administrasi di dalam 
kantor, itu harus menyertakan catatan 
tentang rekomendasi yang diambil. 
Format yang diusulkan untuk lembar 
ringkasan disajikan sebagai bagian dari 
Template Laporan Analisis di akhir bagian 
ini. Siapa pun yang meninjau Penilaian 
Kebutuhan akan bertanggung jawab 
untuk menentukan apakah rekomendasi 
yang dibuat harus diikuti. Pada tahap 
ini, penting untuk mempertimbangkan 
berbagai faktor yang dapat memengaruhi 
kinerja. Daftar periksa yang disediakan di 
akhir bagian Alat LNA dapat membantu 
dalam hal ini.

(Diambil dari ChildHope: Manajemen 
Siklus Pelatihan, Panduan dan Toolkit)
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9.3. TUJUAN PELATIHAN DAN POIN PEMBELAJARAN UTAMA
Kebutuhan pelatihan adalah kesenjangan antara tingkat pengetahuan dan keterampilan 

saat ini, dan keadaan yang diinginkan - yaitu apa yang perlu diketahui atau dapat dilakukan 
seseorang.

PERJELAS TUJUANNYA
Bagian dari menilai kebutuhan adalah memperjelas tujuan. Mengapa pelatihan? 

Memperjelas tujuan akan membantu Anda menetapkan tujuan dan sasaran pelatihan.

Perhatikan bahwa ketika mengajukan pertanyaan 'mengapa', Anda terkadang akan 
sampai pada alasannya. Misalnya, ketika ditanya mengapa orang membutuhkan pelatihan 
dalam manajemen stres, Anda mungkin diberi tahu bahwa itu karena orang bekerja di 
lingkungan yang sangat stres– ini adalah alasan yang baik tetapi tidak dengan sendirinya 
memberi tahu kami mengapa harus ada pelatihan. Tujuan yang baik dimulai dengan kata-
kata seperti 'untuk', 'sehingga' atau 'agar'. Tujuannya, dalam contoh ini, mungkin 'untuk 
membantu orang tetap efektif dalam situasi yang sangat stres'.

Setelah menjelaskan mengapa Anda melakukan pelatihan, nyatakan apa yang Anda 
ingin capai dari pelatihan tersebut. Dalam contoh di atas, tujuannya mungkin sesuatu seperti 
'untuk membantu orang mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan stres, dan untuk 
mengenali dan menangani stres ketika itu terjadi'.

Dalam banyak kasus, maksud dan tujuan akan sangat mirip. Sekarang setelah Anda 
memiliki tujuan, Anda dapat menetapkan beberapa tujuan. Cara melakukannya tercakup 
dalam selebaran terpisah - 'Menulis tujuan pelatihan'.

Tujuan pelatihan memberi tahu kita apa yang akan dapat dilakukan peserta pada akhir 
sesi atau kursus pelatihan. Memiliki tujuan pelatihan membantu kita membuat rencana; kita 
tahu apa yang harus kita sertakan dalam sesi pelatihan dan apa yang bisa kami keluarkan.

TUJUAN SMART 
Kita perlu jelas tentang apa yang perlu kita capai dan juga bisa mengukur kesuksesan. 

Tujuan SMART membantu dalam hal ini. Tujuan SMART adalah:

Measurable/ Terukur - kita akan dapat menilai apakah kita telah berhasil
Achievable/ Dapat Diraih - hal ini dimungkinkan mengingat waktu dan sumber daya yang 
tersedia
Relevan - sesuai dengan tujuan pelatihan dan terkait dengan tujuan lain
Time Bound/ Terikat waktu - itu dalam jangka waktu tertentu, misal. ‘Di akhir sesi 
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Hindari penggunaan kata atau ini, yang tidak jelas 
dan sulit diukur

Menghargai
Hati-hati terhadap
Menjadi familiar 
dengan
Tertarik
Percaya
Nikmati
Punya perasaan 
untuk

Pahami
Memiliki pengetahuan kerja 
tentang
Yakinlah
Memperbaiki
Tahu / Benar-benar tahu
Menyadari
Memahami

diukur

Membandingkan
Mengadakan
Membangun
Mendemonstrasikan
Menggambarkan
Merancang 
Membedakan
Menjelaskan

Mengenali
Daftar
Partisipasi
Pilih
Memecahkan
Menentukan
Menyatakan 
Menulis

Poin pembelajaran utama mendeskripsikan apa yang Anda ingin orang-orang ingat 
dari sesi pelatihan, dan yang perlu Anda liput dan perkuat. Mereka harus berkontribusi 

pembelajaran utama adalah dengan menuliskan semua yang ingin Anda sampaikan dalam 
sesi pelatihan Anda, dan kemudian memutuskan peserta mana yang harus tahu, harus 
tahu, dan bisa tahu. Hal-hal yang menurut Anda harus diketahui oleh peserta adalah poin 
pembelajaran utama. Tetaplah memiliki sekitar empat hingga enam poin pembelajaran 
utama, dan tuliskan. Pastikan mereka tercakup dalam sesi dan diperkuat di akhir. Ada 
baiknya memasukkan poin-poin pembelajaran utama dalam hand-out atau laporan kursus 
sehingga peserta memiliki sesuatu untuk dirujuk kembali nanti.

Judul Sesi: Risiko, Ancaman & Kerentanan

TUJUAN SESI
Untuk meningkatkan kemampuan peserta untuk menilai ancaman terhadap personel 

lembaga dan properti, dan untuk memahami ancaman mana yang mungkin dihadapi 
seseorang, dan dengan demikian memberikan wawasan tentang cara meminimalkan risiko

TUJUAN
Di akhir sesi, peserta akan mampu:
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Poin Pembelajaran Utama
1.  Ancaman adalah peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian atau cedera pada staf, 

atau kehilangan atau kerusakan properti dan reputasi lembaga.
2.  Risiko adalah kemungkinan dan dampak menghadapi ancaman.
3.  Kerentanan adalah sejauh mana lembaga terkena ancaman.
4.  Kerentanan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dikendalikan oleh lembaga dan stafnya.
5.  Beberapa ancaman memiliki risiko yang lebih besar dari yang lain.

9.4. MERANCANG PELATIHAN

Saat merancang pelatihan, mulailah dengan tujuan dan sasaran Anda. Tetap mengacu 
kembali pada ini untuk memastikan bahwa pelatihan yang Anda rancang akan mencapai ini. 
Selanjutnya, bertukar pikiran tentang ide. Letakkan semua yang dapat Anda sertakan dalam 
pelatihan dan berbagai cara yang dapat Anda lakukan untuk melakukannya. Dipandu oleh 
tujuan Anda tetapi biarkan kreativitas; Anda bisa mengesampingkannya nanti. Anda bisa 
menggunakan peta pikiran seperti di atas.

Ketika Anda memiliki daftar topik potensial, cari tahu dari sini apa yang harus diketahui, 
harus diketahui, dan dapat diketahui oleh para peserta pelatihan. Mungkin juga ada hal-hal 
yang tidak perlu mereka ketahui, tetapi perlu tahu ke mana harus mencari tahu. Menyortir 
topik dan informasi potensial dengan cara ini akan membantu Anda memutuskan apa yang 
akan dibahas dan apa yang dapat Anda tinggalkan. Ingatlah bahwa orang hanya mengingat 
begitu banyak dari sesi pelatihan, jadi fokuslah pada hal yang harus diketahui dan harus 
diketahui. Anda dapat memasukkan bisa tahu jika ada waktu tetapi menyadari bahwa 
mereka tidak akan diingat setelah pelatihan. Pengetahuan yang Anda miliki menjadi poin 
pembelajaran utama Anda dan harus diperkuat selama pelatihan.

Merencanakan dan Merancang Pelatihan
Beberapa Pertimbangan:
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Penonton  - siapa yang akan Anda latih? Cari tahu sebanyak yang Anda bisa.
Lokasi  - di mana pelatihan akan didasarkan?
Waktu  - kapan waktu terbaik untuk menjalankan pelatihan?
Tempat  - apa yang Anda butuhkan?
Konten  - apa yang akan Anda bahas untuk memenuhi kebutuhan trainee?
Durasi  - berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apakah ini tersedia?
Pendekatan - metodologi pelatihan apa yang akan Anda gunakan?
Pelatih  - siapa yang akan melakukan pelatihan?
Evaluasi  - bagaimana Anda akan mengukur kesuksesan?
Bahan
Sumber daya
Alat peraga
Hand-out
Peralatan
Anggaran
Katering
Akomodasi
Periklanan
Pemasaran

Perlu dipahami bahwa dalam proses pelatihan dan pembelajaran setiap pelatih 

mengekspresikan adalah aspek penting dari penyampaian sesi. Dalam hal ini, meskipun 
seorang pelatih memiliki cukup latihan dalam menyampaikan sesi yang perlu dia persiapkan 
setiap saat. Berikut adalah beberapa tip untuk persiapan sesi langkah demi langkah:

Langkah- 1: Pahami dan internalisasikan 
tujuan sesi. Ini membantu dalam 
menentukan ruang lingkup konten 
serta batasan sesi terutama dalam hal 
memfasilitasi diskusi dengan peserta.

Langkah- 2: Pahami dan internalisasikan 
poin-poin pembelajaran utama. Setiap 
tujuan sesi memberi kita pesan utama 
untuk disampaikan selama pengiriman 
sesi. Anda dapat merumuskan 
poin pembelajaran utama dalam 
bentuk Pernyataan. Anda juga perlu 
mengamati diri Anda sendiri selama 
sesi apakah Anda menyampaikan 
Poin Pembelajaran Utama.\

Langkah- 3: Pahami metodologi untuk 

Anda perlu memilih metodologi. Untuk 
pelatihan CBDP (Kesiapsiagaan 
Bencana Berbasis Masyarakat), 
metodologi yang digunakan harus 

sederhana dan partisipatif. Selalu 
pastikan bahwa Anda memahami 
metodologi dengan baik dan Anda 
akan dapat memegang kendali atas 
proses pembelajaran dalam hal 
menyampaikan Poin Pembelajaran 
Utama.

Langkah- 4: Atur materi media dan 
presentasi. Sebelum memulai 
penyampaian sesi harap dipastikan 
bahwa semua materi media, alat 
tulis dan presentasi sudah tersedia. 
Langkah ini akan membantu Anda 
dalam penyampaian sesi yang lebih 
teratur.

Langkah- 5: Buat Rencana Penyampaian 
Sesi. Perencanaan menit demi menit 
dari sesi membantu dalam mengatur 
penyampaian sesi. Ini membantu 
menyelesaikan seluruh sesi dalam 
waktu yang ditentukan. Ingatlah 
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bahwa proses pembelajaran akan 
terpengaruh jika fasilitator menunda 
sesi melebihi waktu yang ditentukan. 
Perencanaan sesi juga melibatkan 
perencanaan awal sesi, navigasi dan 
kesimpulan sesi. Ini juga merupakan 
rencana penting untuk pertanyaan 

topik tertentu.
Langkah- 6: Membaca. Mengingat 

proses penyampaian sesi dan poin 
pembelajaran utama, harap baca 
materi referensi yang tersedia. 
Ini membantu dalam menjawab 

oleh peserta serta membantu dalam 
memberikan nilai tambah pada isi sesi.

Langkah- 7: Latihan. Jika Anda 
menyampaikan sesi pertama kali 
ATAU Anda sedang bereksperimen 
dengan metodologi baru ', luangkan 
waktu untuk mempraktikkan sesi 
tersebut. Ini akan memberi Anda ide 
tentang berbagai dimensi proses 
pembelajaran.


