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Buku ini hadir sebagai upaya akademik untuk memperkenalkan dan merespon isu bencana ----baik yang disebabkan 
oleh manusia maupun alam---sebagai salah satu agenda penting kepada masyarakat luas. Selain kenyataan bahwa 

pembahasan isu ini masih belum banyak dilakukan, buku ini juga berupaya menyajikan berbagai bahasan mengenai 
bencana dalam konteks hubungan antar-bangsa atau pengalaman dari negara-negara lain. Melalui buku ini, kajian 
mengenai isu bencana diharapkan dapat semakin menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai bencana itu 
sendiri maupun berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengurangi resiko bencana.

Berawal dari sebuah workshop di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, UPN “Veteran” Yogyakarta 
pada 23 Maret 2011, buku ini menjelaskan bahwa bencana alam pastinya bukanlah fenomena baru. Catatan mengenai 
bencana telah ditemukan di periode sebelum Masehi, sebagaimana Kitab Suci mendokumentasikannya. Berbagai 
catatan mengenai kebencanaan dalam kitab suci menunjukkan sifat lokalitas bencana. Walaupaun terlokalisir, pesan 
yang muncul dari catatan ini bersifat universal. Bencana muncul sebagai peringatan dan pembelajaran bagi manusia 
yang mengalami bencana maupun bagi generasi setelahnya.

Dalam catatan ilmiah, bencana alam yang dapat digolongkan sebagai peristiwa global telah dimulai di abad ke-
16. Pada saat ini, kategori global atau tidak global untuk mengklasifikasikan kasus-kasus bencana alam menjadi makin 
sulit dibuat. Kesulitan ini berkaitan dengan luasnya jangkauan atau cakupan informasi kebencanaan yang difasilitasi 
oleh globalisasi media massa.

Dalam perkembangan Hubungan Internasional dewasa ini, bencana dilihat sebagai salah satu hirauan globalisasi 
dan sifatnya relatif baru. Dalam memandang isu bencana, ada banyak aspek dalam spektrum kajian Hubungan 
Internasional yang harus diperhatikan. Dari sisi aktor, isu bencana melibatkan peran aktor negara dan non-negara. 
Misalnya, peran media massa dalam menyampaikan berita bencana alam, peran organisasi non-pemerintah dalam 
upaya penanggulangan bencana, hingga peran pemerintah dalam mengatasi krisis yang muncul pasca bencana. Dalam 
perkembangannya, peran aktor negara dan non-negara bahkan saling berkaitan mengingat faktor keamanan manusia 
menjadi perhatian paling utama.

Bahasan dari sisi aktor tampaknya masih belum tuntas. Dari sisi isu yang berkembang juga dapat dipetakan 
bagaimana, misalnya, bencana dapat dilihat sebagai katalisator konflik atau malah kerjasama, hubungan antara rezim 
pemerintah yang berkuasa dengan kesiapan pemerintah mengantisipasi bencana, pengaruh bencana terhadap citra 
pemerintah yang berkuasa dari negara korban bencana, serta dampak di luar kebencanaan lainnya yang mungkin 
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muncul pasca bencana. Aspek lain berhubungan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat 
korban bencana. Aspek ini sangat penting karena akan melibatkan pengaruh yang muncul dari aktor-aktor ekonomi, 
sosial, dan politik, termasuk perubahan orientasi budaya lokal setelah berhampiran dengan budaya global.

Dalam buku ini, perhatian utama diarahkan pada lima isu penting, yakni bencana sebagai instrumen diplomasi, 
politisasi bantuan kemanusiaan dalam respons kebencanaan, masalah keamananan dalam isu kebencanaan, solidaritas 
transnasional dalam penanganan bencana, dan peran negara mengantisipasi serta merehabilitasi bencana.

Pertama, bencana dinilai merniliki kekuatan yang tidak hanya bersifat mengancam dan berkonotasi negatif 
tapi juga yang cenderung berkonotasi positif. Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul 
Maarif memandang upaya penanggulangan bencana sebagai bagian dari diplomasi soft power. Diplomasi nir-militer 
ini memudahkan hubungan antarbangsa dalam mengurangi resiko bencana. Indonesia dapat lebih mengoptimalkan 
peran penanggulangan bencana dalam diplomasi soft power. Pengakuan dunia terhadap capaian Indonesia dalam 
penanggulangan bencana merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia memiliki daya saing bangsa yang potensial untuk 
terus dikembangkan. Selain itu, potensi bencana dapat dilihat dalam konteks normalisasi hubungan dua negara yang 
saling berseteru sebagaimana pada tulisan Erna Kurniawati mengenai hubungan Korea Selatan dan Korea Utara. 
Bencana juga dapat memunculkan inisiatif kerjasama yang lebih taktis guna tujuan strategis di lingkup kawasan 
seperti dipaparkan Anik Yuniarti mengenai nilai konstruktif dari bencana alam dalam diskursus pembangunan 
ASEAN Community. Dalam hubungan intra-negara, Ludiro Madu memperlihatkan bahwa bencana alam tsunami 
dapat menyediakan struktur kesempatan yang mendorong perdamaian melalui rekonsiliasi konflik di antara pihak-
pihak bertikai, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia.

Kedua, sejalan dengan potensi bencana dalam lingkup diplomasi intra dan antarnegara, tantangan etis terkait 
politisasi bantuan kemanusiaan yang dilakukan negara donor kepada negara resipien korban bencana juga menjadi 
perhatian. Kasus politisasi bantuan kemanusiaan bencana gempa Haiti oleh Amerika Serikat (AS) dibahas Tri Fitriani 
Puspitasari. Pemanfaatan isu kemanusiaan untuk kepentingan diplomasi publik negara AS di luar negeri juga menjadi 
paparan menarik pada tulisan Sri issundari. Pembahasan dalam bagian ini ditutup oleh tulisan Iva Rachmawati yang 
mengevaluasi kebijakan sejumlah negara korban bencana atas tawaran pemerintah negara asing memberikan bantuan 
kemanusiaan paska-bencana.

Ketiga, nilai politis bencana mengandung muatan problematika keamanan yang akhirnya tidak terhindarkan. 
Bagi Aryanta Nugraha, bencana alam dikategorikan sebagai keamanan non-tradisional yang berjangka luas dan 
berkonsekuensi pada perlunya kerjasama padu dari berbagai bidang terkait di antara negara-negara di Asia Tenggara 
melalui ASEAN. Terkait aspek keamanan yang berjangka luas, bencana sebagaimana dijelaskan Machya Astuti Dewi 
membentangkan keserbamungkinan bagi perempuan untuk dilihat semata-mata sebagai korban atau, sebaliknya, 
sebagai agen. Nilai politis bencana juga memberi keserbamungkinan bagi pemeliharaan konflik yang telah berjalan 
atau, sebaliknya, peredaman konflik melalui mediasi media massa melalui tulisan June Cahyaningtyas. Sementara 
itu, Desy Nur Aini menjelaskan bencana dalam bentuk kekeringan, kemiskinan, dan ketidakadilan sebagai pendorong 
upaya-upaya perdamaian di Sudan.

Keempat, pembahasan bencana sebagai fenomena global tentu tidak dapat dipisahkan dari menguatnya 
solidaritas internasional dalam respons kebencanaan. Solidaritas ini terungkap tidak hanya di tataran pemerintah, 
tapi juga di tingkat akar rumput. Yulius Purwadi Hermawan menjelaskan hubungan di antara modal sosial dan 
solidaritas transnasional dalam penanganan dampak bencana lokal. Berkaca pada pengalaman Cina, Hikmatul Akbar 
menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah merespons intervensi asing dalam bentuk solidaritas lembaga lembaga 
kemanusiaan asing di negara tersebut. Pada tulisan terakhir di bagian ini, Muhadi Sugiono mendiskuskan konsep 
masyarakat tanggap bencana (disaster resilient society) berdasarkan pengalaman masyarakat Jepang sebagai bagian 
dari upaya membangun masyarakat seperti itu di Indonesia yang juga rawan bencana.

Pada galibnya, negara merupakan gerbang utama dan terakhir dari respons kebencanaan. Alban Sciascia, Agung 
Nugroho, dan Suryo Wibisono mengungkap peran militer dalam merespon bencana merepresentasikan kemampuan 
negara bertindak sigap, bergerak tangkas, dan berpikir tepat di bawah kondisi krisis seperti bencana. Selanjutnya, 
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Bastian Yunariono dan Kepri Marudur tentang kebijakan strategis yang diambil pemerintah India di bawah PM 
Mahmohan Singh menjadi pilar penyangga keamanan pangan negara tersebut. Akhirnya, Ratnawati dan Titus 
Bransma Heru mengevaluasi peran pemerintah Indonesia dalam penganganan kasus pencemaran minyak di Laut 
Timor telah mengukuhkan pandangan tentang peran negara yang tidak tergantikan dalam kompleksitas permasalahan 
kebencanaan.

Tentu saja, kelima isu yang diangkat dalam buku ini belum mewakili kompleksitas isu kebencanaan dalam 
lingkup kajian Hubungan Internasional. Namun demikian, buku ini tetap merupakan sebuah upaya awal untuk 
mengidentifikasi karakter hubungan internasional dalam berbagai peristiwa bencana. Kami menyampaikan terimakasih 
banyak kepada kontributor buku ini. Ucapan terimakasih khususnya kami sampaikan kepada Kepala BNPB yang telah 
berkenan menyumbangkan tulisan untuk buku ini melalui Sutopo Purwo Nugroho (Kepala Pusat Data Informasi 
dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB). Terimakasih juga kepada Alban Sciascia, Sundoro 
Agung Nugroho, dan Muhadi Sugiono yang telah memperkaya bahasan buku ini melalui tulisan-tulisannya. Akhirnya, 
kami berharap buku ini dapat memberikan kontribusi akademik dan sosial dalam mendekati maksud dan tujuan 
pembelajaran mengenai isu bencana dalam perspektif hubungan internasional.

Yogyakarta, Oktober 2012

June & Ludiro





Pasca tsunami Aceh tahun 2004, bencana menjadi urusan global. Sebelumnya bencana hanyalah urusan local. 
Namun adanya 18 negara yang berada di sekitar Samudera Hindia yang berdampak langsung terhadap tsunami 

tersebut segera menyadarkan masyarakat internasional arti pentingnya ancaman sebuah bencana. Bencana juga 
membangkitkan persatuan dan kesatuan di masing-masing negara dan kerjasama internasional. Di Indonesia, tsunami 
Aceh memberi hikmah berakhirnya konflik di Aceh. Timbulnya kebangkitan nasional jilid dua, dimana tumbunya 
kesadaran nasional bahwa bencana menjadi bagian penting dari bangsa Indonesia. Selanjutnya disusul lahirnya UU 
No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peraturan-peraturan pendukungnya, lahirnya BNPB dan BPBD, 
kebijakan pembangunan lain, berdirinya pusat-pusat studi bencana di berbagai perguruan tinggi dan sebagainya. 
Di tingkat internasional, makin eratnya kerjasama internasional dalam penanganan bencana untuk melakukan 
pengembangan sistem peringatan dini, latihan dan gladi internasional, forum-forum kerjasama riset, bantuan 
kemanusian internasional dan sebagainya.

Saat ini penanggulangan bencana sudah menjadi soft diplomacy antar-negara. Sebab bencana telah menjadi 
urusan bersama. Ketika sudah negara terkena bencana maka akan dapat berdampak pada negara dan kawasan lain. 
Saat terjadi banjir besar di Thailand pada Desember 2010 dan tsunami di Jepang pada Maret 2011, ternyata efek 
dominonya berpengaruh pada ekonomi regional. Rantai distribusi komponen komputer dan otomotif terganggu 
sehingga berpengaruh pada ekonomi regional. Saat Jepang meminta bantuan internasional saat penanganan tsunami 
di Sendai, tidak semua bantuan internasional dari berbagai negara serta merta diterima semua tetapi sesuai dengan 
kebutuhan dan syarat yang ketat. Terlebih lagi keterlibatan sipil dan militer dalam penanganan bencana memerlukan 
penanganan khusus. 

Indonesia yang semula dikenal sebagai negara penerima bantuan internasional saat bencana. Saat ini Indonesia 
sudah dikenal sebagai negara donor aktif yang selalu memberikan bantuan internasional kepada negara-negara yang 
terkena bencana, baik diminta maupun atas inisiatif Indonesia. Beberapa negara yang sudah dibantu Indonesia, 
antara lain Jepang, Australia, Selandia Baru, Turki, Haiti, Pakistan, Korea Utara, negara-negara di Asean dan 
lainnya. Indonesia memanfaatkan penanggulangan bencana sebagai soft diplomacy dalam meningkatkan kerjasama 
internasional dan keunggulan komparatif bangsa. Saat Korea Utara mengalami kekeringan dan kelaparan, Indonesia 
memberikan bantuan melalui WFP yaitu lembaga PBB yang berpengalaman menyalurkan distribusi pangan. 
Begitu pula saat konflik sosial di Myanmar, pemerintah Myanmar hanya menerima bantuan internasional jika yang 
memberikan Indonesia karena dianggap netral dan memiliki sejarah kerjasama yang baik.
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Itulah salah satu arti pentingnya penanggulangan bencana yang prinsipnya adalah bantuan kemanusiaan yang 
tidak mengenal batas-batas administrasi. Semua didasarkan panggilan kemanusiaan. Oleh karena itu, isu bencana 
dalam hubungan internasional perlu terus dikembangkan. Kita masih terbatas memperoleh pustaka mengenai hal itu. 
Perguruan Tinggi sebagai agen komunitas iptek sudah seharusnya untuk terus didorong mengembangkan ide, karya, 
dan karsa yang inovatif yang dapat memperkaya iptek itu sendiri. BNPB selalu berkomitmen membantu perguruan 
tinggi dalam mengembangkan iptek kebencanaan.

Bencana dalam hubungan internasional perlu terus dikembangkan dalam kerangka membangun visi bangsa 
Indonesia dalam menghadapi bencana yaitu mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tangguh menghadapi 
bencana. Sebab bencana adalah keniscayaan di Indonesia. Itulah mengapa ketangguhan menghadapi bencana harus 
terus digali. Ada empat indikator ketangguhan pada masyarakat dan bangsa, yaitu memiliki daya antisipasi, kemampuan 
menghindar atau menolak, kemampuan daya adaptasi dengan lingkungannya, dan memiliki daya melenting. Untuk 
itu mencapai hal itu empat strategi dilakukan secara komprehensif, yaitu: 1) Jauhkan masyarakat dari bencana, 
2) Jauhkan bencana dari masyarakat, 3) Hidup harmoni dengan risiko bencana, dan 4) Menggali, mendorong dan 
mengembangkan kearifan lokal masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Karena itu, adanya prakarsa penyusunan buku prosiding Isu Bencana dalam Hubungan Internasional saya 
sambut dengan baik. Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada semua yang terlibat dalam pembuatan buku 
ini. Harapan kami semoga buku ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya kepada semua pihak yang terlibat dalam 
penanggulangan bencana di Indonesia.

DR. Syamsul Maarif, M.Si

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana


