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Manajemen bencana berbasis hak akan terwujud 
apabila semua para pelaku menjalankan mandatnya 

dengan baik
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Definisi Bencana



Logika Bencana



 Bencana adalah peristiwa atau rangkaian 
peristiwa 

 Yang mengancam dan mengganggu kehidupan 
dan penghidupan masyarakat 

 Yang disebabkan, baik oleh faktor alam 
dan/atau faktor nonalam maupun faktor 
manusia 

 Sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis 

(Pasal 1, Ayat 1,UU No. 24 / 2007)

Definsi Bencana (1)



Definisi Bencana (2)

● Gangguan serius terhadap fungsi masyarakat 
● Menyebabkan kerugian pada manusia, barang 

atau lingkungan dan aset kehidupan pada 
umumnya 

● Melampaui kemampuan masyarakat yang 
terkena dampak untuk menghadapinya dengan 
sumberdaya yang dimilikinya sendiri, 

● Terjadi secara tiba-tiba maupun perlahan.
(UNISDR)
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Landasan

 Penanggulangan Bencana



Landasan Filosofis

● Bencana merupakan salah satu bentuk 
gangguan terhadap kehidupan dan 
penghidupan masyarakat. oleh karena itu 
penanggulangan bencana merupakan salah 
satu tujuan bernegara, yaitu melindungi 
seluruh rakyat dan bangsa, serta tumpah 
darah indonesia.

● Upaya melindungi ini diperkuat dengan 
adanya hak warganegara untuk aman, 
sejahtera dan bermartabat.



Landasan Sosiologis

● Pertimbangan sosiologis menyangkut 
permasalahan empiris akan kebutuhan 
masyarakat atas peraturan / perundangan 
tentang penanggulangan bencana. Hal ini 
disebabkan geologis, geografi dan demografi 
indonesia merupakan kawasan rawan bencana 
alamiah maupun sosial.



Landasan Yuridis

● Landasan yuridis adalah menyangkut masalah 
hukum dan peran hukum dalam 
penanggulangan bencana. peran hukum dalam 
pembangunan dikaitkan dengan fungsinya 
sebagai pengontrol pelaku dan penyelesai 
masalah. Dengan demikian peran hukum 
diperlukan sebagai penjamin keadilan dalam 
penanggulangan bencana
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Kerangka Kerja 

Penanggulangan Bencana



Kesepakatan Internasional

● Universal Declaration of Human Rights (1948)
● International Covenant on Civil and Political Rights (1966)
● International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 

(1966)
● Geneva Conventions (1949) and Additional Protocols (1977)
● Convention on the Status of Refugees (1951) and additional 

Protocol relating to the Status of Refugees (1967)
● Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Against Women (1979)
● Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment (1984)
● Convention on the Rights of the Child (1989)
● Guiding Principles on Internal Displacement (1998)



Piagam Kemanusiaan (1)

● Mengutamakan amanat kemanusiaan 
● Tidak memandang ras, agama atau kebangsaan 

dari para penerimanya dan tanpa pembedaan 
berdasarkan buruk sangka. 

● Tidak menggunakan untuk  kepentingan politik 
atau keagamaan

● Tidak  sebagai alat kebijaksanaan luar negeri 
pemerintah

● Menghargai kebudayaan dan adat istiadat



Piagam Kemanusiaan (2)

● Bertumpu pada kemampuan setempat
● Melibatkan para penerima manfaat
● Mengurangi kerentanan dimasa depan dan 

memenuhi kebutuhan dasar saat ini
● Bertanggungjawab kepada pemberi bantuan dan 

yang dibantu
● Memandang  penyintas bencana sebagai manusia 

bermartabat



Asas PB

• Kemanusiaan;
• Keadilan;
• Kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan;
• Keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
• Ketertiban dan kepastian hukum;
• Kebersamaan
• Kelestarian lingkungan hidup; dan
• Ilmu pengetahuan dan teknologi.



Prinsip-prinsip PB

• Cepat dan tepat;
• Prioritas;
• Koordinasi dan keterpaduan;
• Berdaya guna dan berhasil guna;
• Tranparansi dan akuntabilitas;
• Kemitraan
• Pemberdayaan
• Nondiskriminatif; dan
• Nonproletisi (tidak menyebarkan ajaran / paham 

agama apapun)



Tujuan PB

• Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 
ancaman bencana;

• Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang 
sudah ada;

• Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana 
secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;

• Menghargai budaya lokal;
• Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
• Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, 

dan kedermawanan; dan
• Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara.
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Paradigma, Model & Perangkat

Pemenuah Hak PB



Hak Mengelola Risiko (1)



Hak Mengelola Risiko (2)



Hak Mengelola Kerentanan

BENCANA



Hak Penanganan Darurat
waktu vs kapasitas

GARIS KETERGANTUNGAN MUTLAK

PENYESUAIAN

MENDADAK

BERANGSUR

ADAPTASI

KAPASITAS

WAKTU

BENCANA



Hak Rehab-Rekon

Manusia

Sosial

Alam & Lingkungan

Fisik

Ekonomi

Kondisi Darurat

Kondisi Normal

Pasca Bencana

Bencana

Rehabilitasi & Rekontruksi



Hak Melaksanakan Sistem



Hak Berbasis Kita



  

Hak Mobilisasi Aset

pengelolaan risiko bencana = 
penyelamatan aset dengan memobilisasi aset dalam komunitas dan antar komunitas

komunitas a

komunitas b

komunitas c

komunias d



Hak Tangguh
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Hak Aman Residu Bahaya

& Kerentanan Laten



Kerentanan Ekologis



Korupsi

Kerentanan Koruptif



Pemekaran Daerah

Kerentanan Fragmentatif



Konflik

Kerentanan Konflik
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Penutup



● Penanggulangan bencana berbasis hak pada 
prinsipnya adalah memberi peluang pada 
penyintas dan para pelaku untu menerima hak 
dengan cara menjalankan mandatnya

● Hak akan terpenuhi apabila semua para pelaku 
penanggulangan bencana menjalankan mandat 
sesuai dengan kapasitas dan indikator setiap peran

● Manajemen bencana berbasis hak akan terwujud 
apabila semua para pelaku menjalankan 
mandatnya dengan baik
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