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PENDAHULUAN

1 AHA Centre Situation Update No.15 (FINAL), 26 Oktober 2018, dapat diakses di: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
AHA-Situation_Update-no15-Sulawesi-EQ.pdf

2 Wawancara 2, 6, dan 10
3 https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/11/indonesia-restricts-foreign-helpers-in-central-sulawesi-to-avoid-more-work.html 

Pada 28 September 2018, tsunami yang 
dipicu oleh gempa bumi dengan magnitudo 
7,4 menghancurkan pesisir Kota Palu di 
Indonesia. Lebih dari 2.000 orang tewas dan 
200.000 orang lainnya mengungsi dari tempat 
tinggalnya.1 Sesaat setelah bencana, pemerintah 
Indonesia menetapkan apa yang sebagian 
orang menyebutnya sebagai suatu awal baru 
tentang bagaimana tanggap darurat bencana 
internasional dilaksanakan di kawasan Asia 
Pasifik.2 Pemerintah bertindak cepat membentuk 
kepemimpinan, mengatur batasan tentang 
jenis dan jumlah bantuan yang diperlukan 
dari organisasi-organisasi internasional, dan 
mengumumkan bahwa semua bantuan 
tersebut harus disalurkan melalui mitra-mitra 
kemanusiaan tingkat nasional atau lokal.3 
Lembaga-lembaga internasional yang tidak 
mempunyai perwakilan resmi di Indonesia 
diminta untuk meninjau kembali cara kerja 
mereka. Bagi pelaku nasional dan lokal, kebijakan 
ini memberikan suatu kesempatan yang luar 
biasa untuk berpartisipasi dalam tanggapan 
kemanusiaan.

Laporan kajian praktik ini adalah analisis cepat 
terhadap 100 hari pertama pada tanggap darurat 
bencana gempa Sulawesi.

Laporan kajian ini memetakan apa yang 
disebut sebagai "norma baru" dengan melihat 
bagaimana tanggap darurat bencana kali ini 
berbeda dengan respons sebelumnya, baik 
secara kuantitatif dan kualitatif, serta dampak 
dari perbedaan tersebut. Apakah tanggap 
darurat  bencana Sulawesi ini membawa kita 
lebih dekat kepada cara baru yang lebih baik 
dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan 
seperti yang digadang-gadang dalam komitmen 
Konferensi Puncak Kemanusiaan Sedunia? Jika 
benar demikian, bagaimana bermacam-macam 
pelaku harus menyesuaikan diri?

Laporan ini dimaksudkan untuk merangsang 
diskusi dan memberikan saran tentang 
perbaikan praktik. Kajian ini adalah satu bagian 
dari rangkaian pengkajian Humanitarian Advisory 
Group yang meneliti tentang apa yang terjadi jika 
pemberdayaan pelaku lokal bergerak dari teori 
ke praktik.

Laporan ini terbagi ke dalam dua bagian utama. 
Bagian pertama menjelaskan tentang apa yang 
berbeda dalam tanggap darurat bencana kali ini 
dan menjelaskan karakteristik dari cara kerja yang 
baru ini; bagian kedua menjabarkan implikasi 
yang mungkin dan akan terjadi jika pendekatan 
ini menjadi sebuah norma baru.

Sulawesi 
Utara

Sulawesi 
Tenggara

Sulawesi 
Selatan

200.000 orang 
mengungsi dari tempat tinggalnya
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meninggal dunia
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AHA-Situation_Update-no15-Sulawesi-EQ.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/AHA-Situation_Update-no15-Sulawesi-EQ.pdf
https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/11/indonesia-restricts-foreign-helpers-in-central-sulawesi-to-avoid-more-work.html
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METODOLOGI
Laporan Praktik ini disusun berdasarkan 
wawancara dan konsultasi dengan pelaku-
pelaku kunci tingkat nasional dan internasional 
yang terlibat dalam tanggap bencana gempa 
Sulawesi. Mereka adalah perwakilan-perwakilan 
pemerintah tingkat nasional dan daerah, 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan 
nasional, badan-badan regional, lembaga dan 
organisasi PBB, Gerakan Palang Merah dan 
Bulan Sabit Merah, serta para donor. Pengkajian 
ini dilaksanakan bersama dengan Pujiono 
Centre, mitra nasional yang melakukan semua 
wawancara dan konsultasi dalam negeri. 
Pengkajian ini merupakan analisis cepat dan 
sekilas yang bertujuan untuk menyediakan 
wawasan terkait tema dan isu yang timbul dari 
sudut pandang pelaku-pelaku operasional.
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APA YANG BERBEDA?

4  Wawancara 2
5  Wawancara 6
6  Data survei daring
7  Lihat, misalnya, http://www.irinnews.org/analysis/2018/10/16/why-indonesia-s-rules-foreign-tsunami-relief-are-rattling-aid-sector ; 

https://www.theguardian.com/world/2018/oct/09/indonesia-orders-foreign-aid-workers-helping-with-tsunami-effort-to-leave ; http://
www.devpolicy.org/why-indonesia-is-right-to-limit-ngos-post-disaster-20181018/ https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/11/
indonesia-restricts-foreign-helpers-in-central-sulawesi-to-avoid-more-work.html 

8  Wawancara 20, 35, 37, dan 39
9  Wawancara 40
10  Wawancara 32
11  Wawancara 39

KEPEMIMPINAN

"Kami melihat adanya pergeseran kepemilikan 
dan figur dalam tanggap darurat bencana." 
(Perwakilan organisasi internasional)4

Tak diragukan lagi bahwa pemerintah Indonesia 
menerapkan kepemimpinan yang kuat dan 
kentara dalam tanggap darurat bencana ini. Hal 
ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagi banyak 
pelaku di lapangan. Sebagai salah satu negara-
negara yang paling rawan bencana di kawasan 
Asia-Pasifik, Indonesia berpengalaman dalam 
penanggulangan bencana dan telah banyak 
sekali menginvestasikan sumber daya untuk 
sistem dan kapasitas penanggulangan bencana 
pada tingkat nasional dan daerah. Indonesia juga 
menegaskan keinginannya untuk menghindari 
terulangnya tanggap darurat bencana tsunami 
Samudera Hindia 2004, dimana telah terjadi 
“tsunami kedua” ketika lembaga-lembaga 
membanjiri Propinsi Aceh.5

98%
98% responden survei melaporkan 
bahwa tanggap darurat bencana kali ini 
sepenuhnya atau sepertinya dipimpin 
oleh orang Indonesia.6

Yang membuat tanggap darurat bencana 
ini berbeda dengan tanggapan-tanggapan 
sebelumnya adalah perhatian dan reaksi media 
yang signifikan terhadap keputusan pemerintah 
untuk membatasi peran pelaku  internasional.7 
Hal tersebut membuka suatu forum perdebatan 
keterlibatan para pelaku internasional. 
Keputusan pemerintah ini memaksa para 
pelaku internasional untuk meminggir dan 
merenungkan kembali peran kemanusiaan 
"tradisional" yang mereka anut. Keputusan 

tersebut juga mendorong dan menciptakan 
ruang bagi pelaku-pelaku nasional dan lokal 
untuk mengambil kepemimpinan dan peran-
peran yang lebih besar dalam pelaksanaan 
tanggapan darurat bencana.

Organisasi nasional dan lokal, seperti Pos 
Keadilan Peduli Umat Human Initiative (PKPU 
HI), Palang Merah Indonesia (PMI), Himpunan 
Mahasiswa Islam Sulawesi Tengah, dan Persatuan 
Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi 
Tengah, mengaktifkan jaringan mereka untuk 
membantu memobilisasi jejaring perempuan, 
lembaga-lembaga kemahasiswaan, dan 
organisasi-organisasi keagamaan.8 Sebagai 
contoh, organisasi nasional Dompet Dhuafa 
membuka posko darurat di lokasi bencana dan 
merekrut 300 sukarelawan melalui siaran radio, 
termasuk dokter dan guru, untuk membantu 
tahap tanggap darurat.9

“Kami tahu-tahu mengoordinasikan kegiatan 
bersama lokal tanggap darurat bencana di sini, 
termasuk mobilisasi sumber daya setempat dan 
penggerakan para relawan dari tingkat desa, dan 
kami mewakili organisasi-organisasi ini dalam 
berbagai pertemuan Klaster mulai dari tahap 
bantuan darurat hingga tahap pemulihan dini. 
(Perwakilan LSM Nasional)10

LSM-LSM nasional bertindak sebagai perantara 
yang membantu menanggungjawab 
persyaratan administrasi dan keuangan dari 
donor internasional. Sebagai contoh, PKPU 
HI menggunakan dana bantuan dari 15 
organisasi internasional untuk mengontrak dan 
memobilisasi 24 mitra lokal.11 Selain itu, juga 
terdapat peningkatan yang nyata dalam hal 
kehadiran dan suara para pelaku nasional dalam 
forum koordinasi, dan hal ini berkontribusi pada 

http://www.irinnews.org/analysis/2018/10/16/why-indonesia-s-rules-foreign-tsunami-relief-are-rattling-aid-sector
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/09/indonesia-orders-foreign-aid-workers-helping-with-tsunami-effort-to-leave
http://www.devpolicy.org/why-indonesia-is-right-to-limit-ngos-post-disaster-20181018/
http://www.devpolicy.org/why-indonesia-is-right-to-limit-ngos-post-disaster-20181018/
https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/11/indonesia-restricts-foreign-helpers-in-central-sulawesi-to-avoid-more-work.html
https://www.thejakartapost.com/news/2018/10/11/indonesia-restricts-foreign-helpers-in-central-sulawesi-to-avoid-more-work.html
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meningkatnya kepemimpinan lokal dan nasional 
dalam proses-proses pengambilan keputusan.12

Gambar 1: Sejauh mana LSM lokal dan nasional 
memimpin pengambilan keputusan dalam tanggap 
darurat bencana ini?13

Selalu Kadang-
kadang

Tidak 
pernah

Tidak tahu

36%
57%

4% 3%

Para pelaku internasional mengalami pergeseran 
dalam kepemimpinan – dari pemeran penting 
di garis depan ke pemeran pendukung 
yang kurang terlihat. Pengaruh para pelaku 
internasional masih relatif besar, tetapi nyata 
berbeda  dalam cara pelaksanaannya. Sebagai 
contoh, alih-alih mengambil peranan utama, 
Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB 
(UN OCHA) memainkan peran pendukung 
dalam memobilisasi Klaster-klaster.14 Organisasi 
internasional – seperti Dana Kependudukan 
PBB (UNFPA), International Planned 
Parenthood Federation (IPPF), dan Child Fund 
– tidak berperan sebagai pemimpin dalam 
implementasi program mereka, melainkan 
hanya menyediakan bimbingan teknis dalam 
bidang khusus seperti kekerasan berbasis gender, 
kesehatan reproduksi, dan para penyandang 
difabilitas.15 Responden mencatat bahwa 
tanggap darurat bencana kali ini menandakan 
munculnya suatu kecenderungan baru di 
mana para pelaku internasional diharuskan 
untuk meminggir, tanpa perlu menarik diri 
sepenuhnya.16

"Sebagai organisasi lokal, ini pertama kalinya 
kami menanggapi keadaan darurat. Dengan 
cepat mitra internasional membantu menyusun 
ulang program kami menjadi tanggap darurat 

12  Observasi dari pertemuan 4 Klaster
13  Data survei daring
14  Wawancara 3 dan 10
15  Wawancara 4, 6, dan 11
16  Wawancara 2, 4, dan 11
17  Wawancara 26
18  Mengapa Indonesia melakukan tindakan yang benar dengan membatasi LSM pascabencana, dapat diakses di: http://www.devpolicy.

org/why-indonesia-is-right-to-limit-ngos-post-disaster-20181018/ 
19  http://www.thejakartapost.com/news/2018/10/11/indonesia-restricts-foreign-helpers-in-central-sulawesi-to-avoid-more-work.html 
20  Wawancara 10 dan 11

bencana. Mereka membantu kami menyewa 
ruangan untuk kantor, membantu tenaga 
administrasi, dan memberikan pelatihan tentang 
pengelolaan dana bantuan darurat." (Perwakilan 
organisasi lokal)17

 

Penggerakan Kapasitas cadangan 
dalam tanggap darurat bencana 
Sulawesi

Terjadi perubahan yang signifikan terkait 
cara pemanfaatan kapasitas cadangan 
dalam tanggapan darurat bencana 
ini Lembaga internasional dari awal 
mencari warga negara Indonesia untuk 
mengambil peran surge (pengiriman 
cepat para ahli koordinasi berpengalaman 
dan personel kemanusiaan khusus 
lainnya) dan secara drastis mengurangi 
penggunaan mekanisme dan personel surge 
internasional. Alasan utamanya adalah setiap 
kapasitas cadangan internasional harus 
disetujui oleh pemerintah dan pembatasan 
ini diberlakukan secara konsisten. Sejak 
beberapa hari setelah bencana hingga 
minggu-minggu berikutnya, relawan 
asing dihentikan di bandara dan diminta 
untuk pergi jika mereka tidak terdaftar di 
Kementerian Luar Negeri atau di kedutaan 
masing-masing.18

"Membiarkan orang asing memasuki daerah 
terdampak bencana tanpa batasan dan 
manajemen yang jelas hanya akan memberi 
tambahan pekerjaan bagi tim satgas yang 
dibentuk pemerintah." (Juru bicara BNPB)19

Hampir semua responden nasional dan 
internasional mengatakan bahwa perubahan 
ini disambut dengan baik karena dianggap 
mengatasi banyak hambatan budaya dan 
bahasa, serta pengabaian staf nasional yang 
sering dikaitkan dengan  penempatan besar-
besaran staf internasional.20 

http://www.devpolicy.org/why-indonesia-is-right-to-limit-ngos-post-disaster-20181018/
http://www.devpolicy.org/why-indonesia-is-right-to-limit-ngos-post-disaster-20181018/
http://www.thejakartapost.com/news/2018/10/11/indonesia-restricts-foreign-helpers-in-central-sulawesi-to-avoid-more-work.html
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KEMITRAAN

21  Data disediakan oleh OCHA dan AHA Centre, dapat diakses di: https://data.humdata.org/visualization/4w-palu/
22  Wawancara 2
23  Wawancara 2, 4, 1o, dan 11
24  Wawancara 4, 10, dan 11
25  Wawancara 2
26  Wawancara 2
27  Wawancara 29
28  Wawancara 26
29  Wawancara 29
30  Wawancara 29
31  Wawancara 2 dan 9

Tanggap darurat bencana ini disampaikan 
terutama melalui kemitraan tingkat nasional 
dan lokal. Pada minggu-minggu pertama pada 
tahap tanggap darurat bencana, 96% dari 
kegiatan yang dilaporkan dilaksanakan melalui 
LSM nasional, PMI, dan pemerintah (Gambar 2). 
Organisasi-organisasi internasional tidak diizinkan 
beroperasi tanpa mitra lokal, dan dengan begitu 
membatasi jumlah mereka dan dengan itu pula 
mendukung peran organisasi-organisasi nasional 
dan lokal.

Gambar 2: Organisasi yang melaksanakan bantuan 
kemanusiaan pada 23–30 Oktober 2018 
(berdasarkan jumlah kegiatan yang 
dilaksanakan)21

Beberapa organisasi internasional melaporkan 
adanya "pergeseran yang mendasar" dalam 
pengelolaan kemitraan mereka.22 Jumlah 
staf internasional yang dikerahkan untuk 
organisasi-organisas mitra menjadi lebih sedikit 
dan pengerahan semacam itu terbatas pada 
tugas-tugas teknis tertentu serta tugas yang 
terikat waktu.23 Mitra-mitra nasional dan lokal  
mengambil keputusan-keputusanoperasional 
dan strategis terkait isu-isu seperti halnya fokus 
sektor dan ruang lingkup operasional, sehingga 
menimbulkan peningkatan rasa kepemilikan 
lokal dalam aksi tanggap darurat bencana ini.24 

Keadaan ini mencerminkan adanya suatu 
pergeseran dari bekerja melalui mitra menjadi 
bekerja dengan mitra.25 Organisasi-organisasi  
internasional yang berhasil mengelola pergeseran 
ini adalah mereka yang telah melakukan  
investasi dalam kemitraan jangka panjang yang 
sudah mereka jalin sebelum bencana dan dapat 
digerakkan  dengan cepat.26

Pergeseran ini nampak kurang berhasil untuk 
kemitraan yang terjalin dengan cepat dan 
oportunis. Sejumlah LSM  lokal kewalahan 
menghadapi banyaknya jumlah pelaku 
internasional yang ingin bermitra dengan 
mereka dan mereka tidak selalu siap menerima 
sedemikian besar dana bantuan dari donor.27 
Banyak organisasi lokal yang baru pertama kali 
terjun dalam aksi tanggap kemanusiaan,  pada 
tahap awal masa darurat, ada yang memulai 
kegiatan baru atau ada juga yang mengubah-
suai kegiatan mereka yang sudah ada.28 LSM lokal 
memikul beban berat yang melebihi kapasitas 
mereka. Dalam beberapa kasus tercatat ada 
organisasi-organisasi lokal yang secepatnya  
menarik diri dari kemitraan dengan organisasi 
internasional akibat persyaratan administratif dan 
finansial yang berlebihan.29

"Meskipun organisasi lokal jumlahnya banyak, 
hanya sedikit dari mereka yang secara resmi 
bermitra dengan organisasi internasional."  
(Perwakilan organisasi lokal)30

Responden mengemukakan bahwa para pelaku 
internasional, termasuk pihak donor, perlu 
memikirkan kembali model kemitraan mereka 
demi memastikan efektivitas jangka panjang dan 
mengurangi beratnya pemenuhan persyaratan 
(compliance) yang melebihi  kapasitas mitra 
lokal.31 

6%

2%
2%

Pemerintah

LSM Nasional

Lembaga PBB

LSM Internasional

Gerakan Palang Merah/
Bulan Sabit Merah

47%

43%



9

Tantangan-tantangan yang ada dalam hal 
kemitraan internasional- nasional cukup berhasil 
diatasi dengan pembentukan lebih banyak  
kemitraan dan jaringan tingkat  nasional- 
lokal. Sebagai contoh, dengan dukungan dari 
Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), sektor disabilitas 
dengan cepat mendirikan suatu konsorsium 
dengan organisasi-organisasi setempat, serta 
mampu memanfaatkan forum tersebut untuk 
mengumpulkan informasi dan memberikan 
bantuan secara efektif.32

32 Wawancara 25
33  Wawancara 39
34  Wawancara 30
35  Wawancara 3, Observasi dari pertemuan 4 Klaster
36  Wawancara 3 dan 6
37  Wawancara 36
38  Wawancara 27 dan 29
39  Temuan dari survei daring

"Staf terlatih kami dari kantor pusat dan cabang 
setempat bekerja sama dengan dua puluh empat 
organisasi, perusahaan, dan jaringan relawan 
lokal di Sulawesi. Tidak satu pun dari mereka 
yang merupakan LSM bidang kemanusiaan."  
(Perwakilan LSM Nasional)33

KOORDINASI

“… Klaster-klaster memungkinkan para  pelaku 
internasional untuk bertemu dan mencocokkan  
kepentingan-kepentingan mereka dengan para 
pelaku lokal."  
(Perwakilan organisasi lokal)34

Kepemimpinan di tingkat nasional, regional 
dan lokal membentuk koordinasi di bidang 
kemanusiaan dalam aksi tanggap darurat 
bencana ini. Semua Klaster dipimpin oleh 
perwakilan dari pemerintah pusat atau daerah; 
sebagian besarpertemuan diselenggarakan 
dalam bahasa nasional (bahasa Indonesia) 
dengan bantuan penerjemah bagi penutur 
bahasa asing sesuai kebutuhan.35 Pusat 
Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan 
bagi Penanganan Bencana (AHA Centre) 
mengambil peran yang biasanya dimainkan oleh 
lembaga PBB – seperti penerbitan laporan situasi 
dan koordinasi bantuan internasional.36 Peran 
LSM nasional sangat menentukan. LSM seperti 
halnya Humanitarian Forum Indonesia

memainkan peran penting dalam 
mengadvokasikan koordinasi yang lebih 
baik dan menyediakan layanan koordinasi 
bagi anggotanya yang merupakan organisasi 
kemanusiaan berbasis agama.37 LSM lokal juga 
mengatur jaringan dan mekanisme koordinasi 
mereka masing-masing, membangun hubungan 
dengan Klaster-klaster yang lebih formal seiring 
dengan perkembangan tanggap darurat 
bencana.38 

Gambar 3: Sejauh mana pertemuan Klaster 
diselenggarakan dalam bahasa Indonesia?39

Selalu Kadang-
kadang

Tidak 
pernah

Tidak tahu

59%
30% 2% 9%
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Tabel 1: Klaster yang dipimpin oleh para pelaku nasional (100%)40

Klaster Pemimpin nasional
Dukungan 
internasional

  Tempat perlindungan Kementerian Sosial IFRC

  WASH Kementerian Pekerjaan Umum UNICEF

  Pengelolaan kamp BNPB IOM

  Perlindungan anak Kementerian Sosial UNICEF

  Kekerasan berbasis gender

Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan 
Anak UNFPA

    Kesehatan Kementerian Kesehatan WHO

  Ketahanan pangan dan mata 
pencaharian

Kementerian Pertanian dan 
Kementerian Kelautan dan 
Perikanan FAO dan WFP

  Logistik
BNPB, dengan Kementerian Sosial 
sebagai pimpinan sejawat (co-lead)

WFP sebagai penyedia 
dukungan teknis

    Pendidikan 
Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan UNICEF

  Pemulihan dini BNPB, Kementerian Dalam Negeri UNDP

40 Data survei daring
41  Wawancara 3 dan 37
42  Wawancara 37
43  Wawancara 38

Sebagian besar organisasi internasional 
mendukung pergeseran mekanisme koordinasi 
kepada kepemimpinan nasional dan lokal 
dengan cara yang positif dan saling melengkapi, 
sering membantu dengan kehadiran dan 
keterlibatan melalui staf mereka yang orang  
Indonesia.41 Pemerintah Indonesia mengadopsi 
sistem Klaster pada tahun 2014 sebagai bagian 
dari sistem penanggulangan bencana mereka 
sehingga organisasi internasional yang telah lama 
hadir di negara ini menyambutnya dengan baik. 
Sebagian besar pelaku nasional mengakui peran 
penting yang dimainkan organisasi internasional 
dalam membantu koordinasi yang efektif, 
khususnya pada tahap awal tanggap bencana 

saat pemerintah pusat dan provinsi berjalan 
sendiri-sendiri, serta ketika peran dan tanggung 
jawab mereka masing-masing tidak jelas. 42 

"Ketika kami tiba di sana pada akhir minggu 
pertama, lembaga-lembaga dinas daerah tidak 
menyadari tanggung jawab mereka. LSM harus 
memperkenalkan konsep koordinasi Klaster dan 
apa saja yang diperlukan."  
(Perwakilan organisasi lokal)43
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Media sosial memudahkan koordinasi 
yang kepemimpinannya lebih bersifat lokal 
 
“Setiap hari selama beberapa minggu pertama aksi 
tanggap darurat bencana, ada enam ratus pesan 
WhatsApp.” (Perwakilan organisasi lokal)44

Penggunaan media sosial sebagai platform 
untuk manajemen informasi dan koordinasi 
belum pernah terjadi sebelumnya dalam aksi 
tanggap bencana dan merupakan contoh 
koordinasi bersifat lokal yang terbangun dari nol 
dan muncul di luar struktur tradisional bidang 
kemanusiaan. Dilaporkan bahwa ada sekitar 45 
grup WhatsApp yang beroperasi selama tahap 
darurat tanggap bencana, menyediakan kabar 
terkini setiap hari dengan data dan informasi 
penting.45 Ini termasuk berbagi informasi 
berbasis sektor, pedoman kebijakan yang terkait 
dengan tingkatan siaga darurat, dan pedoman 
pemerintah tentang peranan organisasi 
internasional.46 
 
“Setiap hari saya memeriksa grup WhatsApp dan 
mengumpulkan data yang penting." (Perwakilan 
organisasi lokal)47

Responden memperhatikan bahwa platform 
seperti WhatsApp membuat lebih banyak 
penanggap bencana terlibat dalam aksi tanggap 
bencana secara terkoordinasi. Ini termasuk 
LSM lokal, jaringan atau kelompok sukarelawan 
yang beroperasi di luar sistem Klaster formal 
dan belum tentu memiliki sumber daya 
untuk mengirim staf ke pertemuan Klaster.48 
Responden juga memperhatikan berbagai 
tantangan yang muncul dari penggunaan 
media ini sehubungan dengan pencatatan 
secara formal dan konsistensi dalam berbagi 
informasi.49

44  Wawancara 9
45  Wawancara 9
46  Wawancara 9
47  Wawancara 9
48  Wawancara 9
49  Wawancara 3
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PENDANAAN

50  Wawancara 30
51  Lihat https://fts.unocha.org/appeals/669/recipient-types, diakses pada 12 Feb, 2019
52  Data survei daring

"Pendanaan dalam aksi tanggap kemanusiaan 
belum adil karena banyak lembaga lokal yang 
tidak dapat mengakses dana atau program dari 
lembaga-lembaga internasional."  
(Perwakilan organisasi lokal)50

Alokasi pendanaan dalam tanggapan darurat 
bencana ini tidak mencerminkan pergeseran ke 
arah peningkatan jumlah pendanaan langsung 
untuk pelaku nasional. Menurut sistem pelacakan 
keuangan (FTS) OCHA, pendanaan oleh donor 
tradisional sebagian besar disalurkan melalui 
organisasi PBB dan LSM internasional (lebih dari 
65%) (lihat Tabel 2). 

Tabel 2: Rencana tanggap darurat bencana Gempa Sulawesi Tengah (2018) – penerima dana 
terbanyak51

Penerima dana (jenis) Jumlah dana (USD) % dari total pendanaan

    LSM Internasional 4.773.889   34%

    Lembaga PBB 4.578.311   33%

  Pemerintah 2.143.579   15%

    Organisasi swasta atau yayasan 1.797.998   13%

  Palang Merah/Bulan Sabit Merah 655.754   5%

    LSM (tanpa kategori) 95.908   1%

Tinggi dan rendahnya pendanaan langsung dan 
tak langsung ke mitra nasional dan lokal sulit 
untuk dilacak. Sebagai contoh, sejumlah besar 
dana yang dikumpulkan oleh donor berbasis 
agama serta sumber daya nasional dan lokal 
tidak terlacak dalam sistem FTS. Yang pasti 
adalah ketika dana diterimakan secara tidak 
langsung oleh mitra-mitra nasional dan lokal, 
mereka tetap saja tidak selalu mendapatkan 
manfaat dari biaya kelembagaan (overhead) yang 
sebenarnya sudah dianggarkan oleh organisasi-
organisasi internasional (Gambar 4).

Gambar 4: Apakah kemitraan mendanai biaya 
kelembagaan LSM lokal yang tidak terkait 
dengan proyek (seperti biaya administrasi, 
sewa kantor)?52

Selalu Kadang-
kadang

Tidak 
pernah

Tidak tahu

30% 33% 26% 11%

https://fts.unocha.org/appeals/669/recipient-types
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Persyaratan (compliance) dari donor disebut 
sebagai hambatan utama dalam akses terhadap 
pendanaan langsung. Responden internasional 
merujuk adanya suatu "perbedaan antara narasi 
dan realitas," mencatat bahwa persyaratan dari 
donor masih terlalu tinggi untuk dapat dicapai 
oleh mitra lokal.53 Yang menjadi catatan adalah 
bahwa selama persyaratan semacam itu tidak 
disederhanakan, dan disediakan pengaturan-
pengaturan yang praktis untuk penyampaian 
pendanaan secara langsung, maka lembaga-
lembaga internasional akan terus bertindak 
sebagai perantara, menanggung risiko dan 
menyerap biaya overhead.54

"Menyadari bahwa kami tidak memiliki 
kemampuan untuk mengelola dan melaporkan 
dana berjumlah besar, maka kami memilih untuk 
tidak menerima bantuan dana dan lebih memilih 
untuk menyalurkan bantuan barang." (Perwakilan 
organisasi lokal)55

Menyadari hambatan yang ada dalam 
mengubah persyaratan donor dan mekanisme 
pendanaan internasional, organisasi-organisasi 
nasional dan lokal di Sulawesi mulai membuat 
langkah-langkah alternatif. Organisasi-organisasi 
lokal dan nasional di lapangan tidak menunggu 
sistem internasional untuk berubah, melainkan 
menghimpun dana dari dalam negeri dengan 
memanfaatkan sumber-sumber pusat dan 
kawasan, misalnya dana kemanusiaan siap pakai 
dari organisasi lokal dan jaringan berbasis agama 
dari daerah lain.56 Sumbangan untuk tanggap 
darurat bencana Sulawesi ini tidak terbaca dalam 
mekanisme pelaporan tradisional seperti FTS.

53  Wawancara 2
54  Wawancara 2
55  Wawancara 15
56  Wawancara 20 dan 39
57  Wawancara 20

"Pernah sekali kami menerima barang-
barang bantuan kemanusiaan dari organisasi 
internasional. Kami hanya mengemas 
ulang semua barang bantuan itu dan 
mendistribusikannya. Di luar itu, kami 
mengumpulkan dana dan bantuan kemanusiaan 
dari donor dalam negeri, serta donasi dari 
jaringan kami sendiri di daerah lain." (Perwakilan 
LSM Nasional)57
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APA SAJA IMPLIKASINYA? APAKAH TANGGAP DARURAT 
BENCANA SULAWESI SEMAKIN MENDEKATKAN KITA 
KEPADA NORMA BARU DALAM TANGGAPAN KEMANUSIAAN?

58  Christian Aid (2019), Accelerating Localisation: Research Summary, https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2019-02/
Accelerating-localisation-research-summary-global.pdf; Humanitarian Advisory Group (2019), Localisation in Vanuatu: Demonstrating 
Change, https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/02/Vanuatu-Baseline-Report_February-2019_FINAL.
pdf; , Humanitarian Advisory Group (2017) When the Rubber Hits the Road: Local Leadership in the First 100 days of the Rohingya 
Crisis Response, https://humanitarianadvis,orygroup.org/wp-content/uploads/2018/06/HH_Practice-Paper-1_Rohingya_FINAL_
Electronic_180618.pdf; Australian Red Cross (2017), Going Local: Achieving a more appropriate and fit-for-purpose humanitarian 
eco-system in the Pacific, https://www.redcross.org.au/getmedia/fa37f8eb-51e7-4ecd-ba2f-d1587574d6d5/ARC-Localisation-report-
Electronic-301017.pdf.aspx 

59  Catatan IASC
60  Lihat START Network Transforming Surge Capacity Project, dapat diakses di https://startnetwork.org/start-engage/transforming-

surge-capacity; dan Surge Emergency Response Team (SERT Roster), National Humanitarian Network Pakistan, dapat diakses di http://
resourcecenter.nhnpakistan.org/rs-dash 

Tanggap darurat bencana kemanusiaan di 
Sulawesi merupakan langkah penting bagi para 
pelaku nasional di kawasan Asia-Pasifik; mereka 
mengambil kendali tanggapan darurat terlepas 
dari apakah pelaku internasional siap atau tidak 
siap untuk melepaskannya. Jadwal pergeseran 
kekuatan tidak lagi ditentukan oleh sistem 
internasional di kawasan Asia-Pasifik. Implikasi 
utamanya adalah bahwa sistem internasional 
perlu lebih cepat berubah untuk dapat 
menyesuaikan diri dengan norma yang baru atau  
menanggung risiko untuk dikesampingkan dan 
ketinggalan kereta. 

Dengan melaksanakan tanggap darurat 
bencana yang lebih bernuansa lokal, pemerintah 
Indonesia telah memberikan kepada sistem 
internasional suatu pembelajaran yang kaya 
mengenai implikasi-implikasi dari suatu norma 
yang baru. Berdasarkan pembelajaran inilah, 
berikut kami rangkum beberapa perubahan 
yang bisa terjadi di kawasan kita. Sebagian besar 
pembelajaran ini memperkuat temuan-temuan 
dari penelitian dan pemikiran sebelumnya.58

Pemerintah pusat akan semakin 
membatasi keterlibatan organisasi 
dan personel internasional dalam 
tanggapan kemanusiaan

Hal ini mengharuskan peninjauan model bisnis 
bagi organisasi-organisasi internasional yang 
menggalang dana melalui, serta bergantung 
pada, keterlibatan mereka dalam tanggapan 
kemanusiaan. Hal ini sangat penting terutama 

apabila model-model penggalangan dana itu 
bergantung pada pengiriman staf internasional 
dan warga negara tertentu dalam rangka 
menggerakkan simpati publik serta mendorong 
negara-negara mitra internasional untuk 
menyediakan bantuan dana.

Lebih khusus lagi, tanggap darurat bencana 
ini memberikan petunjuk bahwa kita perlu 
memikirkan kembali mekanisme penggerakan 
kemampuan cadangan dan pengiriman personel 
internasional.59 Donor perlu memprioritaskan 
dukungan untuk penggerakan kemampuan 
cadangan model baru yang mengutamakan 
penggerakan personel dari dalam negara dan 
dari kawasan Asia-Pasifik. Hal Ini bisa dipelajari 
dari, dan dapat menyumbang model yang 
dikembangkan dalam proyek Transforming Surge 
Capacity dan Daftar Pakar Nasional seperti yang 
dikembangkan oleh National Humanitarian 
Network di Pakistan.60

Kemitraan yang berkeadilan akan 
menjadi fitur yang sangat penting 
dalam tanggapan kemanusiaan di 
masa mendatang

"Tanggapan kemanusiaan yang dipimpin 
oleh orang-orang lokal tengah terjadi. Kita 
menyaksikan suatu model baru di mana 
kemitraan harus berbasis pada investasi yang 
dilakukan sebelum kedaruratan dalam hal 

https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2019-02/Accelerating-localisation-research-summary-global.pdf
https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2019-02/Accelerating-localisation-research-summary-global.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/02/Vanuatu-Baseline-Report_February-2019_FINAL.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/02/Vanuatu-Baseline-Report_February-2019_FINAL.pdf
https://humanitarianadvis,orygroup.org/wp-content/uploads/2018/06/HH_Practice-Paper-1_Rohingya_FINAL_Electronic_180618.pdf
https://humanitarianadvis,orygroup.org/wp-content/uploads/2018/06/HH_Practice-Paper-1_Rohingya_FINAL_Electronic_180618.pdf
https://www.redcross.org.au/getmedia/fa37f8eb-51e7-4ecd-ba2f-d1587574d6d5/ARC-Localisation-report-Electronic-301017.pdf.aspx
https://www.redcross.org.au/getmedia/fa37f8eb-51e7-4ecd-ba2f-d1587574d6d5/ARC-Localisation-report-Electronic-301017.pdf.aspx
https://startnetwork.org/start-engage/transforming-surge-capacity
https://startnetwork.org/start-engage/transforming-surge-capacity
http://resourcecenter.nhnpakistan.org/rs-dash
http://resourcecenter.nhnpakistan.org/rs-dash
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kesepakatan penggerakan siap pakai, dalam hal 
kapasitas, serta dalam hal pemahaman  prinsip-
prinsip kemanusiaan." (Perwakilan organisasi 
internasional)61

Organisasi-organisasi internasional yang mampu 
secara efektif memberikan bantuan dan dapat 
memengaruhi secara positif jalannya tanggapan 
darurat bencana di Sulawesi, mempunyai 
kemitraan dengan pelaku-pelaku nasional 
dan lokal secara berkeadilan dan sudah ada 
sebelum kedaruratan. Kemitraan juga akan 
menjadi mekanisme yang paling efektif untuk 
membangun kapasitas serta untuk menjawab 
tantangan dan kekhawatiran mengenai kualitas, 
seperti kemampuan pelaku-pelaku nasional 
dan lokal memenuhi standar-standar praktik 
terbaik. Organisasi-organisasi serta donor-donor 
internasional perlu menyediakan bantuan untuk 
kemitraan yang efektif, termasuk mendukung 
kemitraan multi-tahun dan penyediaan biaya 
kelembagaan / overhead.

"Kita perlu banyak belajar tentang bagaimana 
menyesuaikan sistem kami dengan tanggapan 
darurat – kita perlu membangun kemitraan-
kemitraan sebelum kedaruratan dan berinvestasi 
pada LSM-LSM serta lembaga-lembaga lokal. 
(Perwakilan organisasi internasional)62

Sudah banyak tersedia banyak sumber daya dan 
penelitian tentang bagaimana membangun 
kemitraan yang efektif, khususnya laporan 
terbaru dari proyek Accelerating Localisation 
Through Partnership yang memuat rekomendasi 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 
kemanusiaan berbasis kemitraan.63

Pelaku-pelaku nasional dan lokal 
akan mengembangkan cara-cara 
inovatif untuk bekerja di luar sistem 
internasional jika sistem-sistem 
tersebut tidak dibuat untuk lebih 
mudah diakses

61  Wawancara 2
62  Wawancara 10
63  https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2019-02/Accelerating-localisation-research-summary-global.pdf 
64  Wawancara 3, 6, 9

Tanggapan kemanusiaan di Sulawesi 
memberikan contoh yang menarik tentang 
bagaimana pelaku-pelaku nasional dan lokal 
menggunakan cara-cara baru dalam menyiasati 
sistem internasional yang menyulitkan. 
Koordinasi ditransformasikan sedemikian rupa 
dengan digunakannya media sosial (khususnya 
WhatsApp), yang menjadi alat utama untuk 
berbagi informasi antar penanggap bencana. 
Cara ini adalah langkah transformatif dalam hal 
memberdayakan pelaku nasional dan lokal untuk 
berkoordinasi dan berkontribusi tanpa dibatasi 
oleh protokol pertemuan-pertemuan Klaster.

Hambatan-hambatan tentang pendanaan telah 
menghalangi organisasi-organisasi nasional 
maupun lokal untuk mengakses dana bantuan 
melalui mekanisme-mekanisme yang tradisional. 
Menanggapi hal itu, pelaku-pelaku nasional dan 
lokal mencari sumber-sumber  pendanaan lain 
melalui jaringan-jaringan di  pusat dan daerah, 
dengan organisasi-organisasi nasional yang 
bertindak sebagai perantara untuk menyalurkan 
dana secara efektif ke organisasi lokal.

Badan regional, termasuk AHA 
Centre, akan semakin memainkan 
peran koordinasi yang penting dalam 
tanggap darurat bencana di kawasan 
ini

AHA Centre memainkan  peran koordinasi yang 
signifikan dalam tanggap darurat bencana di 
Sulawesi. Sempat terjadi kebingungan ketika 
AHA Centre mengambil peran yang sebelumnya 
dipegang oleh pelaku-pelaku internasional,  
tetapi  ada juga beberapa keberhasilan yang 
signifikan – khususnya peran-peran yang saling 
melengkapi di antara AHA Centre dan OCHA 
yang membantu memperkuat kapasitas yang 
cukup penting bagi keduanya.64 Sementara 
peran AHA Centre dalam mendukung badan-
badan penanggulangan bencana pemerintah 
dan lembaga-lembaga  non-pemerintah 
masih belum jelas,  peran AHA Centre yang 
berkelanjutan dan meningkat akan tetap ada.

https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2019-02/Accelerating-localisation-research-summary-global.pdf
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KESIMPULAN

65  Wawancara 7 dan 8

Tanggapan kemanusiaan yang dimiliki dan 
dipimpin oleh pelaku-pelaku lokal dapat menjadi 
norma baru bagi bantuan kemanusiaan di 
kawasan Asia-Pasifik. Pemerintah-pemerintah  
pusat semakin menetapkan garis haluannya 
masing-masing dalam pemberdayaan 
pelaku lokal dan mengharuskan para pelaku 
internasional untuk mempertimbangkan kembali 
peran-peran tradisional kemanusiaan mereka.

Tanggapan darurat bencana di Sulawesi 
membawa kita lebih memahami norma baru dan 
memberikan pembelajaran tentang bagaimana 
para pelaku kemanusiaan perlu beradaptasi. 
Para penulis laporan ini tidak ingin memberi 
kesan bahwa tanggap darurat bencana yang 
dipimpin oleh para pelaku lokal di Sulawesi tidak 
menimbulkan kekhawatiran atau pertanyaan; 
seperti layaknya semua tanggap darurat 
bencana, ada beberapa pertanyaan tentang 
apakah kebutuhan-kebutuhan penduduk 
yang terkena dampak terpenuhi dengan 
layak dan tepat waktu, serta bagaimana hal 
tersebut dapat ditingkatkan.65 Bagaimanapun, 
laporan ini menyajikan pandangan pragmatis 
dengan kesadaran bahwadi kawasan Asia-
Pasifik, setidaknya, keputusan mengenai kapan 
dan bagaimana pelaksanaan pemberdayaan 
pelaku lokal sedang diambil alih dari tangan 
para pelaku internasional. Oleh karena itu, 
kita perlu mengubah arah diskusi dari apakah 
pemberdayaan semacam itu dapat menyediakan 
tanggap darurat bencana yang berkualitas dan 
tepat waktu menjadi bagaimana mendukung 
tanggap darurat bencana yang memberdayakan 
pelaku lokal agar berkualitas dan tepat waktu. 
Pemberdayaan pelaku lokal di kawasan Asia-
Pasifik tidak dapat dihindari dan peran para 
pelaku internasional masih terus berubah-ubah.
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Humanitarian Advisory Group (HAG) didirikan pada tahun 2012 untuk meningkatkan profil aksi kemanusiaan di Asia 
dan Pasifik. Didirikan dengan konsep bisnis sosial, HAG menyediakan ruang yang unik untuk pemikiran, penelitian, 
konsultasi dan pelatihan teknis yang dapat berkontribusi positif bagi praktik kemanusiaan. 
 
Pujiono Centre mendorong  pembuatan kebijakan berbasis fakta dalam penanggulangan bencana dan pengurangan 
risiko iklim melalui penyediaan informasi yang kredibel bagi pembuatan kebijakan terkait bencana.  Misi Pujiono 
Centre adalah membangun pengetahuan multidisiplin dan lintas sektor yang efektif dengan memperluas kapasitas 
para praktisi dan pembelajar melalui inovasi, peralatan, dan pelayanan. 
 
Kami percaya bahwa kami tidak bisa menyediakan dukungan pengkajian ataupun dukungan teknis di negara yang 
terkena bencana tanpa dukungan dan arahan dari konsultan nasional. Dari pengalaman kami, para konsultan nasional 
meningkatkan kualitas pekerjaan kami dengan cara memastikan agar kami memusatkan perhatian pada isu-isu yang 
tepat/paling relevan, menyediakan pemahaman kontekstual untuk proyek-proyek kami, dan memungkinkan akses ke 
jaringan-jaringan nasional dan regional. Kami berupaya bekerja dengan konsultan-konsultan nasional dalam semua 
proyek yang melibatkan pekerjaan di dalam negeri; bagi kami, hal ini adalah suatu prinsip dan juga suatu cara kerja 
yang standar. 
 
Humanitarian Horizons adalah sebuah prakarsa penelitian tiga tahun. Program ini memberikan nilai tambah yang unik 
bagi aksi kemanusiaan di dalam konteks-konteks Asia dan Pasifik dengan menghasilkan penelitian berbasis bukti 
dan menciptakan wacana untuk perubahan. Program ini didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan 
Australia. Bagaimanapun, pandangan yang disajikan dalam laporan ini adalah pandangan para penulisnya dan 
tidak bermaksud mewakili  kebijakan atau pandangan-pandangan resmi dari DFAT. Informasi lebih lanjut mengenai 
program kami dapat ditemukan di sini.

Memetakan norma baru: kepemimpinan lokal pada 100 hari 
pertama dalam tanggap darurat gempabumi Sulawesi

2017 2018 2019

https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2018/01/Humanitarian-Horizons-Overview.pdf
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2017 2018 2019

Membawa minoritas seksual dan gender 
keluar dari lubang gelap

Ikhtisar dan kedaruratan: tanggap bencana 
gempabumi Papua Nugini

https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2018/06/HH_Practice-Paper-Sexual-and-Gender-Minorities-in-humanitarian-response.pdf
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2018/06/HH_Practice-Paper-Sexual-and-Gender-Minorities-in-humanitarian-response.pdf

