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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bencana alam merupakan sebuah peristiwa yang tidak dapat ditolak oleh 

semua makhluk hidup. Bencana dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Bencana 

pula tidak mengenal siapa yang akan menjadi korbannya. Bencana menjadi 

kekhawatiran terbesar bagi manusia, karena bencana selain menyebabkan 

kerugian fisik dan mental, juga menyebabkan kematian. Selain itu bencana juga 

dapat menghambat pembangunan nasional1, maupun internasional. 

Salah satu peristiwa yang paling dahsyat yang kemudian membangkitkan 

kesadaran internasional untuk ikut membantu dalam penanganan maupun  upaya 

penanggulangan bencana yaitu Tsunami Samudera Hindia yang terjadi pada 26 

Desember 2004. Tsunami telah menyapu daerah pesisir negara-negara di wilayah 

Asia yang berada di dekat Samudera Hindia. Bencana tsunami tersebut melanda 

beberapa wilayah di pesisir Samudera Hindia seperti, Indonesia, Thailand, Sri 

Lanka, India, negara-negara di Asia Selatan lainnya hingga Afrika.2 

Gempa tektonik dahsyat yang mengakibatkan tsunami tersebut 

berkekuatan 9.0 SR telah mengorbankan kurang lebih 230.000 jiwa dari 

keseluruhan korban di wilayah-wilayah terdampak.3 Dampak lain adalah kerugian 

fisik dan material, kerugian sosial, masalah kesehatan dan psikologi dan 

sebagainya, baik yang terhitung maupun tidak terhitung.  

                                                           
1 Undang-Undang No.24 Tahun 2007 dalam http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-24-

2007PenanggulanganBencana.pdf diakses pada 23 November 2016 
2 Sisira Jayasuria, Peter McCawley dkk, The Asian Tsunami, Aid and Reconstruction after a 

Disaster, Asian Development Bank Institute, Edward Elgar, Massachusetts, 2010. Hal 3 
3Ibid, hal. 8. 

http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-24-2007PenanggulanganBencana.pdf
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-24-2007PenanggulanganBencana.pdf
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Indonesia sebagai negara yang terletak di dekat Samudera Hindia juga 

terkena dampak yang parah, terutama di Aceh. Dari sembilan negara yang terkena 

tsunami, Aceh mengalami dampak yang paling besar.4 Menurut catatan UNICEF 

terdapat sekitar 170.000 nyawa menjadi korban meninggal dan sekitar 500.000 

orang kehilangan tempat tinggal akibat dari bencana tersebut.5  

Bencana tsunami terbesar tersebut membuat Indonesia menetapkan status 

bencananya menjadi bencana nasional dan membuka diri untuk bantuan 

internasional, bahkan Indonesia melakukan diplomasi untuk meminta perhatian 

internasional terhadap bencana yang terjadi di Asia dalam forum internasional 

pemimpin-pemimpin ASEAN-Special ASEAN Leaders Meeting on Aftermath of 

Earthquake and Tsunami yang dihelat pada tanggal 6 Januari 2005 di Jakarta.6  

Bantuan-bantuan internasional pun mengalir ke negara-negara yang 

terkena dampak bencana tsunami, termasuk Indonesia. Bantuan internasional 

tersebut datang dari organisasi-organisasi internasional, lembaga asing milik 

pemerintah maupun lembaga asing non pemerintah. Adapun bantuan yang 

diberikan adalah bantuan relawan, baik militer maupun non militer, bantuan dana 

hingga bantuan logistik untuk memenuhi kebutuhan selama fase tanggap darurat 

dan pasca bencana. 

Bencana tsunami yang terjadi mengejutkan dunia internasional karena 

merupakan bencana besar di era masyarakat modern. Banyak negara-negara yang 

terkena bencana tersebut belum memiliki pengalaman dalam penanganan bencana 

besar, termasuk Indonesia. 

                                                           
4 Unicef Tsunami Response Brief dalam 

https://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Tsunami_Response_Brief_-_Bahasa_Indonesia.pdf 

diakses pada 1 Desember 2016. 
5 Ibid . 
6 Ibid 

https://www.unicef.org/indonesia/id/UNICEF_Tsunami_Response_Brief_-_Bahasa_Indonesia.pdf
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Kebencanaan memiliki sifat kosmopolitan, artinya tidak ada sekat yang 

membatasi dalam hal yang berkaitan dengan sumber bantuan yang datang, baik 

bantuan nasional maupun internasional, dengan mengatasnamakan individu, 

lembaga pemerintah atau non pemerintah, maupun negara. Pasalnya, bantuan 

internasional tidaklah sederhana, terdapat etika internasional dan aturan yang 

harus diikuti oleh setiap negara, bahkan ketika dalam kondisi darurat bencana.  

Berbicara tentang bantuan luar negeri ini juga erat kaitannya dengan 

kedaulatan negara dari berbagai macam aspek. Jika menolak bantuan kita tidak 

akan mampu menanggung beban moral maupun material yang diakibatkan oleh 

bencana tersebut, namun jika diterima harus memperhatikan banyak aspek seperti 

keamanan bantuan, koordinasi dengan pihak pendonor, dan regulasi yang harus 

dipatuhi. Namun, pada masa kedaruratan tsunami Aceh, Indonesia belum 

memiliki regulasi yang compatible dengan sumber bantuan internasional, baik 

maupun bantuan logistik dan pendanaan. Banyak relawan internasional yang 

justru mengalami kesulitan masuk dan melibatkan diri dalam penanganan bencana 

Aceh, bahkan menemukan birokrasi yang rumit.7  

Pemerintah menyikapi peristiwa tsunami ini dengan langsung 

mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang Badan Koordinasi 

Nasional Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (Bakornas PBP) yang memiliki 

fungsi kordinasi dengan dibantu oleh pelaksana harian sebagai pelaksana 

penanggulangan bencana utama.8  

                                                           
7 Upaya Bantuan Tsunami di Aceh: Surat kepada Presiden Yudhoyono, 

https://www.hrw.org/id/news/2005/01/07/247434  

8 Sejarah, visi dan misi dalam http://www.bnpb.go.id/profil diakses pada 24 November 2016. 

https://www.hrw.org/id/news/2005/01/07/247434
http://www.bnpb.go.id/profil
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Sebagai sebuah tinjauan, dalam praktiknya banyak ditemui bantuan 

bencana yang berbentuk makanan, obat-obatan, alat medis, benda cair,  ataupun 

barang-barang lain yang memiliki tanggal kadaluarsa. Maka dari itu dibutuhkan 

proses karantina untuk setiap barang bantuan. Selain itu menyangkut bagaimana 

status perijinan alat, barang dan personel yang masuk,  apakah bebas pajak dan 

visa atau tidak.  

Pada satu sisi negara harus tetap waspada akan bantuan internasional yang 

datang, namun di sisi lain negara juga tidak semestinya menyulitkan bantuan-

bantuan yang datang, karena akan berlawanan dengan prinsip kemanusiaan yang 

menjadi prioritas utama. Di Tanjung Priok sekitar 217 container yang 

mengangkut bantuan terhenti karena proses perijinan yang lama.9 Masalah 

berikutnya adalah visa relawan dan pajak barang dan kendaraan yang masuk. Pada 

prosesnya menjadi simpang siur karena tidak adanya regulasi yang mengatur 

tentang mekanisme penerimaan bantuan internasional saat itu. Persoalan regulasi 

tersebut membuat beberapa negara pendonor menarik bantuan, membatalkan 

hingga memutuskan pasokan bantuan kepada Indonesia.10  

Kerjasama yang dijalin oleh dunia internasional mengenai 

penanggulangan bencana menarik untuk dikaji lebih dalam, karena jika berbicara 

mengenai dampak bencana pasti akan berujung pada kemanusiaan dan solidaritas 

kemanusiaan ini terkadang dapat mengaburkan garis-garis kedaulatan. Terlebih 

mekanisme penanganan bencana termasuk penerimaan bantuan asing semasa 

belum ada regulasi yang dirumuskan oleh pemerintah. 

                                                           
9 IFRC, IDRL Asia-Pacific Programme, International Federation of Red Cross and Red Crescent 

Societies: Legal issues from the international response to the tsunami in Indonesia hal. 22. 
10 Ibid. 
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Berbagai dinamika penerimaan bantuan bencana internasional menarik 

untuk diteliti. Mulai dari filtrasi bantuan hingga penolakan karena prosedural, 

politik, serta faktor-faktor lainnya, oleh karena itu penulis disini akan mengangkat 

penelitian mengenai mekanisme bantuan internasional untuk menanggulangi 

bencana yang berjudul “Mekanisme dan Praktik Bantuan Internasional 

terhadap Penanganan Tanggap Darurat Bencana Tsunami di Indonesia 

Tahun 2004”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana mekanisme dan praktik penerimaan bantuan internasional 

dalam penanganan tanggap darurat bencana tsunami Aceh 2004 di Indonesia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Indonesia 

menangani fase tanggap darurat bencana tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 

2004, dimana masih belum ada institusi dan konstitusi yang menangani masalah 

kebencanaan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana mekanisme, prosedur Indonesia dalam menerima bantuan-bantuan 

asing dalam fase tanggap darurat, sebelum ditetapkan perundang-undangannya 

oleh negara.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran serta memperkaya konsep-konsep atau memperkuat teori terhadap ilmu 

pengetahuan yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Secara 

akademis, melalui  tulisan  ini  diharapkan pembaca memperoleh pengetahuan 

secara umum tentang mekanisme kerja sama internasional dalam menangani 

bencana, khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjelaskan kepada pembaca mengenai pandangan Hubungan Internasional 

terhadap penanggulangan bencana  dalam suatu negara dalam hal bagaimana 

negara tersebut memberikan respon terhadap negara pemberi bantuan atau negara 

donor, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh negara penerima, juga 

bagaimana alur kordinasi antara negara donor dan negara penerima. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

bahan pembelajaran dan untuk menambah informasi bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin menggunakan penelitian ini sebagai referensi yang berhubungan 

dengan mekanisme kerja sama internasional dalam menangani bencana terutama 

di Indonesia.  

 

1.5 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 6 (enam) penelitian terdahulu 

sebagai sumber referensi dan data penelitian yang penulis teliti. Penelitian 
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terdahulu yang pertama berupa buku, terbitan dari Badan Penanggulangan 

Bencana, yang ditulis oleh DR. Syamsul Maarif, M.Si. Judul dari buku ini adalah 

”Pikiran dan Gagasan Penanggulangan Bencana di Indonesia” Buku ini dicetak 

tahun 2012 dan diterbitkan di Jakarta. 

Buku ini berisi tentang lika-liku Indonesia di lingkup kebencanaan. 

Menurut sang penulis buku tersebut, buku ini ditulis untuk menimbulkan 

kesadaran dan ketanggapan dalam menghadapi bencana. Buku ini ditulis untuk 

berbagai kalangan, ada bab yang berisi mengenai peran pemerintah hingga peran 

masyarakat dan peran mahasiswa dalam menyikapi permasalahan bencana. 

Bagian awal buku ini membahas tentang penanganan bencana sebagai soft 

diplomacy dalam komunitas internasional, jadi disini bencana merupakan 

fenomena lama yang  membangkitkan rasa solidaritas Internasional. Pada buku ini 

juga dibahas bagaimana kerjasama internasional dalam menanggulangi bencana 

baik pada situasi pra bencana, tanggap darurat maupun pasca bencana. Pada buku 

ini juga dibahas masalah keaktifan Indonesia dalam memberikan bantuan 

penanggulangan bencana di lingkungan internasional. 

Kemudian, buku ini juga menjelaskan tentang bagaimana mahasiswa 

semestinya ambil bagian dalam pengembangan riset kebencanaan. Disini yang 

paling menjadi fokus adalah mahasiswa jurusan teknik sipil. Mahasiswa jurusan 

teknik sipil dituntut memiliki inovasi untuk membuat bangunan yang tahan akan 

bencana, sehingga pengurangan resiko bencana di masa mendatang bisa terwujud. 

Peran ilmu geospasial juga dibahas dalam buku ini. Untuk mahasiswa jurusan lain 

juga ada bahasan, seperti membahas UU No. 24 Tahun 2007 tentang bencana 
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yang ditujukan kepada mahasiswa hukum dan lainnya, kemudian juga membahas 

mengenai mekanisme peraturan dalam penanggulangan bencana. 

Untuk peran pejabat-pejabat eselon juga dibahas di buku ini dalam bab 

koordinasi antar kementrian atau antar lembaga. Pada bab ini dijelaskan tentang 

sistem nasional penanggulangan bencana, alur informasi, instruksi dan koordinasi. 

Bab ini juga membahas tentang andil TNI dalam penanganan bencana. Bagian ini 

juga menjelaskan tentang ilmu hidrolik air untuk antisipasi hidrometeorologi. 

Pada bagian akhir buku ini, masyarakat sipil lah yang menjadi sasaran. 

Bagian ini menjelaskan bagaimana cara membangun masyarakat yang tangguh 

menghadapi bencana.  Dilanjut dengan menjadi wartawan yang tangguh dalam 

meliput bencana, peran ormas dan pengusaha dalam penanggulangan bencana. 

Pada akhir buku ini dijelaskan tentang kekayaan alam dan budaya sebagai 

pelajaran dalam penanggulangan bencana. Serta, dibahas juga mengenai 

manajemen pengurangan resiko bencana. 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah buku yang berjudul “Pelajaran dari 

Yogya dan Aceh.” Ditulis oleh B.Setiawan dan digagas oleh Partnership for 

Government Reform – Yogyakarta. Buku ini ditulis pada tahun 2007, pasca 

bencana gempa yang memporak-porandakan Yogyakarta tahun 2006. Pada intinya 

buku ini adalah rekam sejarah dari dua peristiwa besar dan bersejarah bagi 

Indonesia, yaitu tsunami Aceh, Nias dan gempa Yogya. 

Awal buku ini menjelaskan bagaimana menderitanya korban-korban 

tsunami dan gempa tersebut. Kemudian membahas tentang kerugian dan 

kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana. Penanggulangan bencana yang 
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dilakukan di Aceh dan Yogya juga di bahas dengan rinci. Situasi tanggap darurat 

juga dibahas di buku ini. 

Kemudian buku ini menjelaskan tentang tahap rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Aktor-aktor dan peran-perannya juga dijelaskan dalam buku ini. 

Dana, sistem penanggulangan dan dukungan media masa juga termasuk dalam 

topik bahasan di buku ini. Disini prinsip-prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi juga 

dijelaskan. 

Pada bagian akhir buku ini, membahas tentang bagaimana menanggulangi 

lebih bencana kedepannya. Untuk mewujudkan hal tersebut seluruh komponen 

bangsa ini harus bersinergi. Dengan mengacu pada penanggulangan bencana yang 

telah dilewati, pada buku ini juga dirumuskan bagaimana cara menanggulangi 

bencana yang efektif di kemudian hari. Bab paling terakhir dari buku ini 

mengajak kita untuk bijaksana terhadap alam dan bersikap arif dalam menghadapi 

bencana. 

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah working paper dari Wolfensohn 

Center for Development yang berjudul Post-Tsunami Aid Effectiveness In Aceh, 

Proliferation And Coordination In Reconstruction, yang disusun oleh Harry 

Masyrafah dan Jock MJA McKeon. Kedua penulis adalah analis Poverty 

Reduction and Economic Management (PREM). Harry Masyrafah bertugas di 

World Bank Banda Aceh, sedangkan Jock MJA McKeon bertugas di World Bank 

Indonesia pusat. 

Di bagian awal buku ini berisi tentang ikhtisar penelitian serta gambaran 

akibat yang ditimbulkan dari Tsunami Aceh. Kemudian dilanjutkan dengan 

respon terhadap bencana tersebut. Di buku ini dibahas mengenai immediate 
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response atau respon cepat yang mana itu terjadi rentang waktu 1- 24 jam setelah 

bencana atau yang biasa disebut golden time. Data mengenai korban, bangunan 

rusak dan kerugian-kerugian lain juga disajikan di buku ini. 

Masih di bab respon Tsunami Aceh, dari data-data tersebut kemudian 

dibahas mengenai pendanaan respon, karena jelas untuk datang apalagi membawa 

bala bantuan itu diperlukan pendanaan yang besar. Kemudian setelah itu dibahas 

mengenai recovery and reconstruction, termasuk sektor perumahan. Kemudian 

buku ini berlanjut ke bab pengantaran bantuan yang telah dijanjikan dan 

keberubahan kebutuhan logistik yang sangat fluktuatif. Di sini juga dibahas 

mengenai kesepakatan negara-negara pendonor karena regulasi belum ada 

mengenai penerimaan bantuan asing. Jadi pendonor membantu sesuai etika 

bergaul internasional yang belum diundang-undangkan waktu itu. 

 Kemudian buku ini melanjutkan ke pembahasan banjir bantuan. Bagian 

ini meliputi transaksi bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Pengembangan bantuan, lingkungan, serta pembagian atau distribusi bantuan ada 

dalam bab ini. Bagian yang paling membuat penulis tertarik dengan buku ini 

adalah bab mengenai mekanisme kordinasi. Di bab ini dibahas secara rinci 

mengenai kerangka kerjasama dadakan. Kemudian dibahas juga peran pemerintah 

pusat dan daerah sebagai pemangku jabatan. Masih dalam bab ini, dijelaskan pula 

mengenai kordinasi dengan agen PBB. Ada pula evaluasi mengenai efektifitas 

kordinasi pada saat itu yang belum ada undang-undangnya. 

Bagian selanjutnya tidak kalah menarik. Pada bagian ini secara rinci 

disebutkan siapa melakukan apa dan dimana pada saat kondisi tanggap darurat. 

Kemudian juga bagaimana pemerintah mengawal serta mendistribusikan bantuan 
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serta pendanaan. Juga dijelaskan mengenai pengawasan terhadap proyek-proyek 

yang di jalankan lembaga internasional yang andil dalam penanganan Tsunami 

Aceh waktu itu. 

Penelitian terdahulu yang keempat adalah buku ”Isu Bencana dalam 

Hubungan Internasional” yang ditulis oleh beberapa tokoh, diantaranya adalah 

Syamsul Ma’arif (mantan kepala BNPB) dan beberapa dosen program studi Ilmu 

Hubungan Internasional di UPN Veteran Yogyakarta, termasuk Iva Rachmawati 

yang pernah menulis buku “Memahami Perkembangan Studi Hubungan 

Internasional”. Buku ini memiliki banyak konten dan sub bab, sehingga buku ini 

cukup kompleks dalam membahas bencana dalam frame Ilmu Hubungan 

Internasional. 

Dalam buku ini bencana dibahas mulai Humanitarian Assistance, Disaster 

Management hingga keamanan dalam penanggulangan bencana. Mantan kepala 

BNPB juga memberi opini bahwa bantuan bencana merupakan sarana untuk 

melakukan diplomasi soft-power. Namun yang membuat penulis menggunakan 

buku ini sebagai kajian pusataka adalah tulisan dari Iva Rachmawati mengenai 

konsep Humanitarian Assistance. 

Dalam buku ini dijelaskan konsep Humanitarian Assistance yang 

disepakati dalam beberapa konferensi, seperti dalam UN Charter yang 

menyebutkan bahwa bencana yang menyebabkan manusia kehilangan nyawa, 

keluarga dan harta benda diyakini merupakan tanggung jawab sosial dari seluruh 

negara di dunia. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang perkembangan hak asasi 

manusia yang membuat konsep Humanitarian Assistance juga berkembang. 

Bantuan kemanusiaan dipahami sebagai bantuan yang ditujukan untuk 
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menyelamatkan hidup, menghilangkan penderitaan, menjaga dan melindungi 

martabat manusia selama dan sesudah situasi darurat akibat bencana, seperti yang 

dikutip Iva dari website Global Humanitarian Assistance. 

Dalam buku ini dijelaskan perkembangan Humanitarian Assistance yang 

pada awalnya hanya berfokus pada bantuan jangka pendek, yaitu bantuan yang 

ditujukan kepada korban saat keadaan darurat saja. Bantuan jangka pendek 

mencakup makanan, sarana kesehatan darurat, penampungan dan benda-benda 

lain yang menunjang keberlangsungan hidup manusia. Pada masa kini, 

Humanitarian Assistance juga mencakup bantuan jangka panjang seperti 

rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, seperti pembangunan fasilitas dan 

sarana prasarana. Kemudian juga membangun kembali aktivitas kota yang mati 

akibat bencana. Selain itu konsep Humanitarian Assistance juga mencakup 

wilayah pra bencana, yaitu fase di mana sebelum bencana terjadi, seluruh elemen 

masyarakat sudah dipersiapkan agar korban dan kerugian yang diakibatkan oleh 

bencana bisa direduksi. 

Literatur yang berikutnya adalah sebuah jurnal dari IDRL Asia-Pacific 

Programme, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

yang berjudul Legal issues from the international response to the tsunami in 

Indonesia. Jurnal ini sungguh lengkap, didalamnya dibahas mengenai kondisi 

birokrasi Indonesia dalam menyikapi bantuan demi bantuan yang datang saat itu. 

Jurnal ini ditulis pada tahun 2006 dan dibiayai oleh komuitas palang merah dan 

bulan sabit internasional. 

Terdapat tiga bab inti yang terdapat pada jurnal ini, tidak termasuk 

introduction. Dari tiga bab tersebut masih berkembang menjadi beberapa sub bab-
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sub bab yang menjelaskan lebih rinci. Bagian yang paling terakhir adalah konklusi 

dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kejadian Tsunami Aceh 2004. 

Bagian pertama dari jurnal ini membahas mengenai respon terhadap 

Tsunami Aceh. Kemudian dipecah menjadi respon lokal dan respon internasional. 

Pada bab ini juga dibahas awal dari permintaan presiden terhadap bantuan dunia 

internasional termasuk pembatasan ruang gerak yang kemudian lebur karena 

situasi darurat. Kemudian pada bagian ini juga dibahas mengenai rencana 

pemulihan Aceh. 

Bab yang kedua adalah yang paling kompleks. Bab ini menjelaskan 

tentang status bantuan baik dari bantuan personel, logistik hingga alat-alat. Poin 

yang terpenting adalah dimana setiap perijinan atau larangan dibenturkan dengan 

undang-undang yang ada di Indonesia. Masalah-masalah yang dihadapi oleh 

pendonor juga dijelaskan disini, seperti kesulitan mendapat ijin karena birokrasi 

yang simpang siur atau malah cenderung menyusahkan. 

Jurnal sangat detail dalam menjelaskan permasalahan seperti ijin tinggal 

pada masa tanggap darurat hingga setelanya, juga membahas tentang status pajak 

dari bantuan yang masuk yang simpang siur apakah dikenakan atau dibebaskan. 

Dalam jurnal ini juga diceritakan lembaga-lembaga yang susah mendapatkan ijin 

tinggal akhirnya merekrut tenaga domestik karena untuk mendatangkan tenaga 

yang berkapabilitas tinggi sangat susah proses ijinnya.  

Selain itu diceritakan pula bantuan-bantuan yang membusuk di bandara 

dan pelabuhan karena menunggu proses clearance yang lamban. Dilaporkan 

sehari ada lebih 150 penerbangan yang mengangkut bantuan bencana, namun 

melihat lambatnya proses beberapa lembaga pendonor memutuskan untuk 
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menghentikan bantuan. Permasalahan berikutnya adalah port and storage charge, 

dimana terjadi kesimpang siuran mengenai kendaraan asing yang masuk dikenai 

charge atau tidak. Sedangkan ada salah satu permasalahan lain dimana biaya 

penyimpanan logistik mencapai 65 miliar rupiah dan melalui proses yang lama 

hingga bantuan tersebut tidak lagi dibutuhkan. 

Referensi yang keenam adalah sebuah buku dari Asian Development Bank 

Institute yang bekerja sama dengan penerbit Edward Elgar. Ditulis oleh Sisira 

Jayasuria, Peter McCawley dan rekanannya. Buku ini berjudul The Asian 

Tsunami-Aid and Reconstruction after a Disaster. Secara umum buku ini 

menjelaskan tentang tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004 dari beberapa 

negara terdampak. Sama dengan literatur lainnya, buku ini juga membahas respon 

terhadap tsunami pada bagian awalnya.  

Bagian buku ini yang paling penting adalah informasi berupa data seperti 

data korban, berbagai macam kerusakan, jumlah bantuan yang masuk, bagan 

koordinasi yang terjalin antara pemerintahan, NGO, INGO, lembaga internasional 

lainnya, progres rekonstruksi serta pertumbuhan ekonomi di Aceh pasca tsunami. 

Buku ini berisi sangat banyak hingga proses perdamaian dengan kelompok 

separatis Gerakan Aceh Merdeka pun turut menjadi pokok bahasan. 

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No Nama/Judul 

Penelitian 

Teori/Konsep, 

Metodologi 

Hasil 

1. Syamsul Maarif 

Pikiran dan 

Gagasan 

Penanggulangan 

Bencana di 

- a. penanganan bencana 

sebagai soft diplomacy 

b. Indonesia sebagai negara 

yang beresiko tertimpa 

bencana berkontribusi 
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Indonesia, Jakarta: 

BNPB. 

 

dalam penanggulangan 

bencana internasional 

c. seluruh elemen 

masyarakat agar 

berpartisipasi dalam 

penanganan bencana 

2. B.Setiawan 

Pelajaran dari 

Yogya dan Aceh 

- a.situasi tanggap darurat 

Aceh dan Yogya 

b.Penanggulangan bencana 

aceh dan yogya 

c.belajar dari 

penanggulangan Aceh dan 

Yogya 

3. Harry Masyrafah 

dan Jock MJA 

McKeon/Post-

Tsunami Aid 

Effectiveness In 

Aceh, Proliferation 

And Coordination 

In Reconstruction 
 

 

Foreign Aid a. menjelaskan efek dari 

bantuan yang masuk 

b. mencari tahu alur 

kordinasi yang berlaku saat 

itu 

c. menilai efektifitas dari 

bantuan, mekanisme 

koordinasi dari fase 

tanggap darurat hingga 

rehabilitasi dan 

rekonstruksi 

4. June 

Cahyaningtyas, 

Ludiro Madu dkk / 

Isu Bencana dalam 

Hubungan 

Internasional 

- Menjelaskan bencana 

dalam kacamata Hubungan 

Internasional. Bencana 

dapat dipandang menjadi 

sebuah alat diplomasi. 

Bantuan bencana juga 

dapat dipolitisasi sesuai 

kebutuhan negara donor 

dan negara resipien. 

Bencana dan bantuan yang 

datang bisa menjadi sebuah 

instrumen pengancam 

keamanan nasional 

5.  IDRL Asia-Pacific 

Programme, 

International 

Federation of Red 

Cross and Red 

Crescent Societies: 

Legal issues from 

the international 

response to 

the tsunami in 

Indonesia 

 Menjelaskan secara detail 

tentang bantuan yang 

masuk, mekanisme, 

tinjauan hukum, birokrasi 

di indonesia dan status 

hukum bantuan yang 

masuk. Serta membahas 

kendala-kendala yang 

terjadi di lapangan akibat 

tidak adanya regulasi yang 

berlaku dan simpang 
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siurnya birokrasi pada saat 

itu. 

6.  Asian Development 

Bank Institute: The 

Asian Tsunami-Aid 

and Reconstruction 

after a Disaster 
 

 Membahas tentang bantuan 

dan rekonstruksi setelah 

bencana tsunami di 

beberapa wilayah Asia 

seperti Thailand, Indonesia 

dan Sri Lanka. Juga buku 

ini merekam segala 

informasi mengenai jumlah 

bantuan yang diberikan 

kepada negara yang 

terdampak. Mengulas 

respon bencana pada fase 

tanggap darurat dan 

rekonstruksi. 

7. R.P. Noegroho 

Darmo Samodra 

Mekanisme dan 

Praktek Bantuan 

Internasional 

Terhadap 

Penanganan 

Tanggap Darurat 

Bencana Tsunami 

di Indonesia Tahun 

2004 

-Deskriptif 

-Konsep Humanitarian 

Asistance 

Menulusuri mekanisme, 

sistem dan prosedur 

penerimaan bantuan 

internsional terhadap 

bencana, mengacu pada 

peraturan dan praktek 

dilapangan, bagaimanakah 

mekanisme koordinasi 

semasa tidak adanya 

regulasi yang mengatur 

tentang alur penerimaan 

bantuan bencana. Juga 

membahas kendala-kendala 

dalam penerimaan bantuan 

internasional. 

 

 

1.6 Konsep 

1.6.1  Konsep Bantuan Kemanusiaan (Humanitarian Assistance) 

Bantuan kemanusiaan menjadi simbol nasionalisme baru antar bangsa-

bangsa di dunia. Nasionalisme untuk membangun tata dunia dan transnasional 

yang lebih makmur dan peka terhadap penderitaan sesama. Nilai-nilai universal 

yang dipegang oleh banyak bangsa di dunia lahir kembali untuk  batas-batas antar 

manusia satu dengan manusia lainnya.  
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Pada situs Global Humanitarian Assistance disebutkan bahwa 

Humanitarian Assistance adalah Bantuan kemanusiaan dipahami sebagai bantuan 

yang ditujukan untuk menyelamatkan hidup, menghilangkan penderitaan, 

menjaga dan melindungi martabat manusia selama dan sesudah situasi darurat 

akibat bencana.11 

Pemikiran tentang pemberian bantuan kemanusiaan yang melintasi batas - 

batas territorial dan ideologis ini berpangkal pada konsep Humanitarian 

Assistance yang sudah lama muncul dalam hubungan internasional. Humanitarian 

Assistance berkaitan erat dengan kebijakan Negara yang dibuat untuk kepentingan 

masyarakatnya. Bantuan kemanusiaan (Humanitarian Assistance) dilakukan 

untuk menangani bencana alam yang dasyat termasuk banjir, kekeringan, tanah, 

longsor, gempa bumi, dan juga tsunami. Bantuan dilakukan terhadap fenomena 

alam yang sulit diprediksi.12 Bantuan untuk menanggulangi pasca bencana alam 

ini dikenal dengan Human Disaster Relief merupakan upaya untuk memberikan 

bantuan bagi negara yang sangat membutuhkan. Program ini umumnya diberikan 

kepada negara-negara yang sedang dalam masa recovery setelah akibat konflik 

atau peperangan yang berkepanjangan atau juga kepada negara-negara yang baru 

mengalami bencana alam yang menimbulkan kerusakan material luar biasa dan 

menelan korban nyawa manusia yang sangat banyak.13 

                                                           
11 Global Humanitarian Assistance, Defining Humanitarian Assistance, 

http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/  diakses pada 

1 Desember 2016 12.09 WIB. 
12 Ruth Abril Stofels, 2004, Legal regulation of humanitarian assistance in armed conflict: 

achievements and gaps, vol. 86. No. 855, ICRC, ejurnal dalam 

https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/irrc_855_stoffels.pdf  diakses pada 2 Desember 2016 

11.08 WIB. 
13 GSDRC, Humanitarian Principles and Humanitarian Assistance, dalam 

http://www.gsdrc.org/topic-guides/international-legal-frameworks-for-humanitarian-

action/concepts/humanitarian-principles-and-humanitarian-assistance/, diakses pada 1 Desember 

2016.  

http://www.globalhumanitarianassistance.org/data-guides/defining-humanitarian-aid/
http://www.gsdrc.org/topic-guides/international-legal-frameworks-for-humanitarian-action/concepts/humanitarian-principles-and-humanitarian-assistance/
http://www.gsdrc.org/topic-guides/international-legal-frameworks-for-humanitarian-action/concepts/humanitarian-principles-and-humanitarian-assistance/
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Dalam konsep humanitarian assistance, pemberian bantuan kemanusiaan 

harus menjunjung tinggi prinsip humanity, impartiality, neutrality, dan 

independence. Prinsip tersebut juga terimplementasi di dalam Humanitarian 

Charter and Minimum Standards In Humanitarian Response yang dirancang pada 

tahun 1997-1998 oleh Sphere Project bersama dengan IFRC, IGO, NGO, 

NGHA.14 Dalam kode etik tersebut disebutkan sepuluh standar sikap dan perilaku 

yang harus dijunjung tinggi suatu organisasi kemanusiaan dalam memberikan 

bantuan kemanusian ke suatu negara yang terjadi bencana dan membutuhkan 

bantuan kemanusiaan, yakni The Code Of Conduct:  Principles of Conduct for 

The International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster 

Response Programmes: (1) Panggilan kemanusiaan diutamakan terlebih dahulu, 

untuk menerima bantuan kemanusiaan dan untuk menawarkannya adalah prinsip 

kemanusiaan fundamental yang harus bisa dinikmati oleh semua warga negara 

dari semua negara. Sebagai anggota masyarakat internasional, harus disadari jika 

sudah menajdi kewajiban untuk memberikan bantuan kemanusiaan di manapun 

dibutuhkan. Oleh karena itu, akses tanpa hambatan ke masyarakat yang terkena 

dampak bencana sangat penting dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut. 

Motivasi utama respon terhadap bencana adalah meringankan penderitaan 

manusia di antara mereka yang tidak mampu menahan penderitaan akibat 

bencana. Saat memberikan bantuan kemanusiaan harus terlepas dari tindakan 

partisan atau politik, (2) Bantuan diberikan tanpa memandang ras, agama atau 

kebangsaan dan tanpa pilih kasih. Prioritas bantuan ditentukan semata-mata 

                                                           
14 The Sphere Project, 2004, Humanitarian Charter And Minimum Standards In Humanitarian 

Response, UK: Oxfam Publishing, dalam 

ocw.jhsph.edu/courses/RefugeeHealthCare/PDFs/SphereProjectHandbook.pdf, diakses pada 10 

November 2017 13.09 WIB. 



 

19 

 

berdasarkan pada kebutuhan, sebisa mungkin pemberian bantuan didasarkan pada 

penilaian menyeluruh terhadap kebutuhan korban bencana dan kapasitas lokal 

yang sudah ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut.15  

Secara keseluruhan, program  mencerminkan pertimbangan 

proposionalitas. Penderitaan manusia harus diatasi kapanpun ditemukan. 

Menyadari pentingnya peran wanita dalam komunitas rawan bencana maka dari 

itu dipastikan jika peran ini akan didukung oleh program bantuan. Implementasi 

seperti itu merupakan kebijakan universal, imparsial dan independen, dan akan 

efektif jika semua mitra memiliki kases ke sumber daya yang diperlukan untuk 

menyediakan bantuan yang merata dan memiliki kases yang sama terhadap semua 

korban bencana. (3) Bantuan kemanusiaan tidak digunakan untuk kepentingan 

politik dan agama tertentu, bantuan kemanusiaan akan diberikan sesuai kebutuhan 

individu, keluarga dan masyarakat. Bantuan yang diberikan untuk tujuan politik 

atau agama tertentu tidak akan diterima, dikirim ataupun didistribusikan, (4) 

Tidak bertindak sebagai piranti politik suatu negara, NGHA adalah lembaga yang 

bertindak independen dari pemerintah. Oleh karena itu, dirumuskan kebijakan dan 

strategi implementasi sendiri dan tidak berusaha menerapkan kebijakan 

pemerintah manapun.16  

Tidak lalai dan membiarkan lembaga mengumpulkan informasi tentang 

sifat politik, militer atau ekonomi yang sensitif bagi pemerintah atau badan lain 

yang dapat melayani tujuan selain yang benar-benar kemanusiaan, dan juga tidak 

bertindak sebagai instrumen kebijakan luar negeri pemerintah donor, (5) 

Menghargai budaya dan adat-istiadat setempat, akan berusaha untuk menghormati 

                                                           
15 Ibid 
16 Ibid 
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budaya, struktur dan kebiasaan masyarakat dan negara tempat para relawan atau 

petugas bekerja, (6) membangkitkan respon terhadap bencana dari kapasitas lokal, 

bila memungkinkan, lembaga akan memperkuat kapasitas lokal dengan 

mempekerjakan staf lokal, membeli bahan-bahan lokal dan melakukan 

perdagangan dengan perusahaan lokal. Melalui NGHA dalam perencanaan dan 

pelaksanaan akan bekerjasama dengan struktur pemerintah daerah jika diperlukan. 

Koordinasi tanggap darurat adalah prioritas tinggi, (7) menemukan cara untuk 

melibatkan penerima dalam pengelolaan bantuan darurat. Penerima tersebut akan 

dilibatkan dalam perancangan, pengelolaan, dan pelaksanaan program bantuan. 

Partisipasi masyarakat akan diperlukan dalam program bantuan dan rehabilitasi, 

(8) bantuan darurat harus bisa mengurangi penderitaan di masa mendatang dan 

memenuhi kebutuhan dasar. Berusaha untuk menerapkan program bantuan yang 

secara aktif mengurangi penderitaan korban bencana di masa mendatang dan 

membantu menciptakan gaya hidup yang berkelanjutan.17  

Memberikan perhatian khusus pada masalah lingkungan dalam 

perancangan  dan pengelolaan program bantuan. Lembaga akan berusaha 

meminimalkan dampak negatif daro bantuan kemanusiaan dan berusaha 

menghindari ketergantungan penerima bantuan jangka panjang terhadap bantuan 

asing, (9) Akuntabel terhadap yang diberikan bantuan maupun pemberi 

sumberdaya kepada lembaga. Lembaga sering bertindak sebagai link institusional 

dalam kemitraan antara yang ingin membantu dan yang membutuhkan bantuan 

selama bencana. Oleh karena itu, lembaga bertanggungjawab kepada dua 

konstituen tersebut. Semua hubungan dengan donor dan penerima manfaat harus 

                                                           
17 Ibid 
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mencerminkan sikap keterbukaan dan transparansi dalam segala bentuk penilaian 

dan pelaporan secara profesional, (10) dalam kegiatan informasi, publikasi dan 

kampanye lembaga harus memperlakukan korban bencana sebagai manusia yang 

bermartabat dan bukan sebagai obyek yang tidak ada harapan. Penghormatan 

terhadap korban bencana sebagai mitra setara dalam tindakan harus selalu 

dilakukan. Dalam informasi publik, lembaga akan menggambarkan citra objektif 

situasi bencana di mana kapasitas dan aspirasi korban bencana disorot, dan bukan 

hanya penderitaan serta ketakutan korban. Lembaga akan bekerja sama dengan 

media untuk meningkatkan respon publik. Lembaga tidak akan membiarkan 

tuntutan eksternal maupun internal untuk lebih mengutamakan publisitas daripada 

mengutamakan prinsip memaksimalkan bantuan. Lembaga akan menghindari 

bersaing dengan lembaga-lembaga penanggulangan bencana lainnya untuk liputan 

media yang dapat merugikan layanan yang diberikan  kepada para korban. 18 

 Dari poin-poin diatas dapat kita ketahui bahwa konsep Humanitarian 

Assistance membutuhkan keikhlasan didalamnya, meskipun dalam 

pelaksanaannya sering terjadi politisasi. Memang mudah sekali mempolitisasi 

bantuan bencana mengingat persaingan dunia global membuat negara-negara ini 

saling bantu atau malah saling jegal, juga bisa melakukan keduanya. 

Dalam pelaksanaanya humanitarian assistance sering berbenturan antara 

pemberi dan penerima. Contoh saja di level negara, sering terjadi negara penerima 

bantuan tidak percaya kepada negara pemberi. Menentukan bencana sebagai 

bencana nasional itu tidaklah mudah, banyak resiko yang harus 

                                                           
18 Ibid 
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dipertimbangkan.19 Sikap tidak percaya tersebut sering kali menimbulkan 

kerumitan dalam birokrasi dan fasilitasi terhadap pendonor. Kerumitan ini bisa 

kita artikan sebagai bentuk sekuritisasi agar pendonor tidak berlaku seenaknya 

dan mengancam kedaulatan negara. Bisa jadi juga kerumitan ini murni karena 

miskordinasi dalam bangsa akibat kelalaian dan ketidaksiapan dalam situasi 

bencana karena regulasi yang belum ada atau sudah ada tetapi tidak mencakup 

keseluruhan kejadian. 

 

1.6.2 Kedaruratan Bencana 

Tahapan manajemen bencana atau penanggulangan bencana secara umum 

di bagi menjadi tiga fase yakni, fase pra bencana, fase saat terjadi bencana dan 

fase pasca bencana.20  Pertama, dalam fase pra bencana, tercakup beberapa 

kegiatan yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta peringatan dini. 

Kegiatan pada fase pra bencana ini banyak dilupakan, padahal justru kegiatan 

pada tahap ini sangatlah penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap 

ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit 

pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-

langkah atau kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana 

atau bagaimana memperkecil dampak bencana. Dalam fase ini, tindakan yang 

dilakukan biasanya dalam bentuk program khusus misalnya, mengembangkan dan 

menerapkan kode bangunan untuk mengurangi kerusakan dan kerugian jika 

terjadi gempa bumi dan angin topan, peraturan penggunaan lahan, peraturam 

                                                           
19 Hasil wawancara dengan Kolonel Ikwan, Direktorat Jendral Kerjasama Internasional, 

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 
20 Nick Carter, 1991, Disaster Management: A Disaster Manager’s Handbook, Philipines: Asian 

Development Bank, dalam https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/5035/disaster-

management-handbook.pdf?sequence=1, diakses pada 10 November 2017 16.44 WIB. 

https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/5035/disaster-management-handbook.pdf?sequence=1
https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/5035/disaster-management-handbook.pdf?sequence=1
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keselamatan yang berkaitan dengan bangunan bertingkat tinggi, pengendalian zat 

berbahaya, kode keamanan yang mengatur sistem transportasi darat, laut dan 

udara, program pertanian ditujukan untuk mengurangi dampak bahaya terhadap 

tanaman pangan, sistem untuk instalasi utama seperti pasokan listrik, dan 

komunikasi vital, pengembangan infrastruktur seperti perutean jalan raya baru 

yang jauh dari daerah rawan bencana.  

Dalam kesiapsiagaan bencana, langkah-langkah yang memungkinkan 

pemerintah, masyarakat, individu merepons secara cepat dan efektif terhadap 

situasi bencana. Langkah-langkah ini meliputi perumusan kebijakan rencana 

kontra-bencana, memelihara persediaan sumber daya, pelatihan personil, 

komunikasi darurat, pendidikan dan kesadaran publik mengenai kebencanaan, dan 

program training termasuk latihan dan tes. Beberapa kegiatan tersebut 

menyiratkan bahwa walaupun memungkinkan untuk mencegah beberapa efek 

bencana, efek lainnya akan bertahan dan dapat dirubah atau dikurangi jika 

dilakukan tindakan yang tepat.  

Kedua, fase saat terjadi bencana, fase ini mencakup kegiatan tanggap 

darurat untuk meringankan penderitaan korban, seperti kegiatan SAR, bantuan 

darurat dan pengungsian, serta bantuan medis. Kegiatan yang dilakukan saat 

terjadi bencana bertujuan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh 

bencana tersebut terutama berupa penyelamatan korban, harta benda, evakuasi dan 

pengungsian akan mendapatkan perhatian penuh baik dari pemerintah bersama 

swasta maupun masyarakatnya. Pada saat terjadinya bencana biasanya begitu 

banyak pihak yang menaruh perhatian dan memberikan bantuan berupa tenaga, 

moril maupun material. Banyaknya bantuan yang datang sebenarnya merupakan 
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sebuah keuntungan yang harus dikelola dengan baik agar setiap bantuan yang 

masuk dapat tepat guna, tepat sasaran, tepat manfaat dan terjadi efisiensi. Masa 

tanggap darurat ini bisa dibilang cukup singkat yakni sekitar 2-3 minggu setelah 

terjadi bencana.21 Tanggal mulai serta berakhirnya masa tanggap darurat akan di 

umumkan sendiri oleh pemerintah negara yang terkena bencana. 

Ketiga, fase pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan ini merupakan proses perbaikan kondisi 

masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali sarana dan 

prasarana yang rusak akibat bencana ke keadaan semula, memulihkan rumah yang 

dapat diperbaiki, dan membangun perumahan sementara. Pada tahap ini, perlu 

diperhatikan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan harus 

memenuhi kaidah-kaidah kebencanaan serta tidak hanya melakukan rehabilitasi 

fisik saja, tetapi juga perlu diperhatikan juga rehabilitasi psikis yang terjadi seperti 

ketakuan, trauma, atau depresi. Proses pemulihan bisa sangat lama, bisa memakan 

waktu sekitar 5-10 tahun bahkan lebih. Peninjauan pasca bencana juga harus 

disertakan sebagai bagian dari proses pemulihan. Proses ini harus sesegera 

mungkin dilakukan setelah bencana. 

  Di luar tahapan secara umum di atas, ada satu lagi tahapan  

penanggulangan yang tidak terlalu banyak diketahui yakni fase pengembangan 

(development).22 Fase ini menyediakan hubungan antara kegiatan yang berkaitan 

dengan bencana dan pembangunan nasional. Penyertaannya dalam siklus 

penanggulangan bencana dimaksudkan untuk memastikan bahwa hasul bencana 

efektif tercermin dalam kebijakan masa depan demi kemajuan nasional. misalnya, 

                                                           
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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untuk menghasilkan manfaat terbaik dengan cara: memperkenalkan sistem dan 

program bangunan yang lebih baik dan modern, menggunakan bantuan bencana 

internasional untuk efek optimal, menerapkan pengalaman bencana dalam 

program penelitian  dan pengembangan di masa depan, dan menggunakan cara 

lain yang sesuai dengan situasi tertentu. 

 

1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

 Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Deskriptif 

merupakan metode penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara terperinci 

fenomena tertentu. Dalam penelitian ini akan digambarkan fakta dan cerita serta 

kejadian tentang bagaimana mekanisme atau prosedur dan praktek bantuan 

internasional terhadap penanganan tanggap darurat bencana tsunami di Indonesia 

Tahun 2004 silam. Dari himpunan deskripsi dan narasi yang diinduksi tersebut, 

penulisa akan mencoba untuk membuat generalisasi umum tentang bagaimana 

sikap Indonesia yang baru mengalami bencana besar dalam dalam menanggapi 

dinamika yang terjadi sehubungan dengan penanganan bantuan internasional yang 

masuk ke Indonesia, khususnya bantuan yang masuk di Aceh.    

 

1.7.2 Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

Jenis penelitian deskripstif lebih mengarah pada jenis teknik dengan 

pengambilan Sampling yang dikenal sebagai purposive sampling. Purposive 

sampling ini dengan kecenderungan peneliti untuk memilih informan yang 
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dianggap mengetahui informasi masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber data yang mantap. Kemudian teknik pusposive sampling 

dilanjutkan dengan teknik Snowball sampling atau wawancara mendalam dengan 

narasumber hingga mendapatkan informasi yang jelas.23 Teknik wawancara yang 

digunakan peneliti adalah teknik wawancara yang tidak terstruktur, artinya 

pedoman wawancara yang digunakan hanya memuat garis besar yang akan 

ditanyakan. 

Di sini peneliti mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan 

permasalahan dan dapat dikembangkan dengan informan lainnya sebagai 

kelengkapan informasi yang diperlukan. Peneliti cenderung memilih informan 

yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat 

dipercaya menjadi sumber data yang benar. Adapun informan dalam penelitian ini 

yaitu Barori dari Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC, Letkol 

Ikwan dari Direktorat Jendral Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan, 

Victor Hardjono dari Direktorat Jendral Kerjasama Teknis Kementerian Luar 

Negeri dan Yus Rizal dari Direktorat Tanggap Darurat BNPB, dan relawan BPBD 

Kabupaten Malang yang memiliki pengalaman dalam penanganan bencana 

internasional.    

   

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.3.1 Batasan Waktu 

Batasan waktu digunakan agar peneliti fokus pada rentang waktu agar 

penelitian tidak jauh dari bahasan yang akan dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti 

                                                           
23 Pawito, 2007, Penelitian Komunikasi Kualitatif, Yogyakarta: Pelangi Aksara, hal. 92 
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akan menetapkan batasan waktu penelitiannya yakni, Indonesia pada kondisi 

tanggap darurat bencana tsunami Aceh 2004 sebelum keluarnya peraturan tentang 

penanganan bencana hingga dikeluarkannya perundang-undangan dan badan yang 

mengatasi masalah kebencanaan tahun 2008. Alasan mengapa penelitian ini 

mengangkat tanggap darurat Tsunami Aceh 2004 adalah belum adanya sistem 

yang kompleks menangani kebencanaan pada saat itu dan transformasi undang-

undang kebencanaan. 

 

1.7.3.2 Batasan Materi 

Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi materi penelitian pada hal-

hal yang berfokus pada mekanisme, sistem dan proses penerimaan bantuan 

internasional baik militer maupun non militer, bantuan logistik, bantuan alat 

maupun bantuan dana yang diberikan oleh negara, lembaga internasional maupun 

lembaga asing non pemerintah kepada Indonesia dan praktik kerja sama dalam 

tanggap darurat bencana pada masa kedaruratan. Serta dalam penelitian ini juga 

mengkaji tentang kendala-kendala dalam penerimaan bantuan bencana akibat dari 

tidak adanya regulasi yang mengatur tentang penerimaan bantuan bencana 

internasional. 

 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini didasarkan pada library research  atau kajian pustaka atau 

dalam metode penelitian sosial disebut studi dokumentasi yang menelaah 

dokumen atau data sekunder yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain 

tentang subjek. Dokumen tersebut baik yang diperoleh dari instansi terkait yang 
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terlibat dalam penanganan bencana tsunami Aceh,  buku, jurnal, skripsi, tesis, 

artikel, makalah, laporan penelitian, e-book serta sumber dari media baik cetak 

maupun online lainnya yang digunakan. Sumber-sumber yang dipilih merupakan 

sumber yang valid dan tentunya relevan dengan fenomena yang akan dikaji dalam 

penelitian. Dalam penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh 

dari wawancara mendalam dengan narasumber.  

 

1.7.5 Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisis data yang sudah ada, peneliti menggunakan teknik 

metode kualitatif dengan deskriptif interpretative, yaitu peneliti menggambarkan 

secara rinci fenomena yang terjadi yang diperoleh dari informasi yang terkumpul, 

kemudian hasil yang ada  dipahami maknanya sehingga sesuai dengan makna 

yang sebenarnya.  

Teknik pegolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode induksi, 

yakni mengumpulkan data dan fakta sebanyak banyaknya yang baru kemudian 

diolah menjadi sebuah generalisasi atau kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik 

menjelaskan mengenai fakta yang terjadi, sedangkan faktanya mendukung 

kesimpulan. Teknik seperti ini juga sering digunakan untuk mencari ilmu dari 

pengetahuan-pengetahuan yang ada. 

 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1.2 Rumusan Masalah 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Penelitian Terdahulu 

1.6 Konsep 

1.6.1  Konsep Bantuan Kemanusiaan (Humanitarian Assistance) 

1.6.2 Kedaruratan Bencana 

1.7 Metodologi Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

1.7.2 Teknik Penentuan Subyek Penelitian 

1.7.3 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.3.1 Batasan Waktu 

1.7.3.2 Batasan Materi 

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

1.7.5 Teknik Analisa Data 

1.8 Sistematika Penulisan 

 

BAB II: TSUNAMI SEBAGAI BENCANA NASIONAL 

2.1  Dampak dan Kerugian Akibat Tsunami Aceh 

2.1.1 Sektor Sosial Budaya 

2.1.2 Sektor Ekonomi 

2.1.3 Infrastruktur 
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2.1.4 Dampak Psikis 

2.2  Emergency Response dan Peran Berbagai Elemen dan Lembaga di 

Indonesia dalam Bencana Gempa-Tsunami di Aceh tahun 2004 

2.2.1  Peran Palang Merah Indonesia (PMI) 

2.2.2 Peran Pemerintah Pusat dan Daerah serta Badan Milik Pemerintah dalam 

Tanggap Darurat Tsunami Aceh 

2.2.3 Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan 

Pengungsi (Bakornas PBP ) dan Koordinasi Lintas Sektoral  

2.3  Permasalahan yang Dihadapi, Kebijakan dan Capaian dalam 

Penanggulangan   Tsunami Aceh 

 2.3.1 Permasalahan Domestik dan Langkah yang Ditempuh Pemerintah 

2.3.2  Tsunami Aceh Sebagai Bencana Internasional 

 

BAB III: BANTUAN INTERNASIONAL TERHADAP TANGGAP 

DARURAT TSUNAMI ACEH 

3.1 Peran Lembaga Internasional dalam Pemberian Bantuan Bencana Gempa-

Tsunami Aceh 

3.1.1 United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

3.1.2  World Food Programme (WFP) 

3.1.3 International Rescue Committee (IRC) 

3.1.4 International Federations of Red Cross dan Red Crescent Societies 

3.1.5 Bantuan Multilateral 

3.2 Bantuan dari Negara-Negara Asing 

3.2.1 Amerika Serikat 
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3.2.2 Australia 

3.2.3 Switzerland 

3.2.4 Jerman 

3.2.5 Singapura 

3.3 Negara-negara Asing Lain yang Tidak Tercatat 

3.3.1 China 

3.3.2 Korea Utara 

3.3.3 Israel 

3.3.4 Rusia, Qatar, Cekoslovakia dan New Zealand 

 

BAB IV: MEKANISME DAN PRAKTIK PENERIMAAN BANTUAN 

INTERNASIONAL DALAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT 

BENCANA TSUNAMI ACEH 2004 DI INDONESIA 

4.1 Mekanisme Proses Penerimaan Bantuan Bencana Internasional pada Fase 

Ketidak Jelasan 

4.1.1 Registrasi dan Status Hukum Bantuan Organisasi Internasional 

4.1.2 Entry dan Status Hukum Personil Asing - Persyaratan Izin Visa dan Izin 

Kerja 

4.1.3 Kontrak Kerja untuk Staf Lokal yang Dikontrak Organisasi Asing 

4.1.4 Pajak Penghasilan dan Pajak Lainnya 

4.1.5 Kualifikasi Tenaga Professional Asing 

4.1.6 Pendistribusian Pasokan Bantuan 

4.1.7 Telekomunikasi 
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4.1.8 Bea Cukai dan Bea Impor 

4.1.9 Penundaan Izin Clearance 

4.1.10 Biaya Bandar Udara, Pelabuhan dan Gudang Penyimpanan Bantuan 

4.1.11 Transportasi dan Kargo Bantuan 

4.2 Gap Penyelenggaraan dan Regulasi Kebencanaan di Indonesia 

4.3 Pengaruh Tsunami Aceh terhadap Pembangunan Institusionalisasi dan 

Konstitusionalisasi Nasional Tentang Penerimaan Bantuan Internasional  

4.3.1 UU No 24 Tahun 2007 Sebagai Dasar Kerangka Hukum Penanggulangan 

Bencana di Indonesia 

4.3.2 Pembentukan BNPB Sebagai Lembaga Nasional Penanggulangan Bencana 

Indonesia  

4.3.3 Perkembangan Peraturan dalam Praktik Penerimaan Bantuan Asing dalam 

Fase Kedaruratan 

4.3.3.1 Undang-undang 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 

2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

4.3.3.2 Peraturan Pemerintah 23/2008: Peran serta Lembaga Internasional dan 

Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 

4.3.3.3 Perka BNPB 22/2010: Peran Organisasi Internasional dan Organisasi 

Asing Non- Pemerintah selama Tanggap Darurat 

4.4 Perubahan Politik GAM 

BAB V: PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 


