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I. PENGANTAR
Bagaimana piranti-piranti dan layanan-layanan internasional and regional 
mendukung respons bencana di Asia Pasifik?

Asia-Pasifik merupakan kawasan yang paling terpapar bencana di dunia, sehingga 
penanggulangan bencana merupakan sebuah prioritas regional. Dalam waktu lebih dari 
satu dekade terakhir, kebanyakan negara di kawasan telah membentuk otoritas dan sistem 
penanggulangan bencana nasional yang terus meningkat kemampuannya dalam penanganan 
respons bencana dengan efektif. Lebih lanjut, munculnya pengaturan-pengaturan respons 
bilateral yang menonjol, yang didasari Kerjasama Selatan-Selatan, dan meningkatnya kapasitas 
organisasi-organisasi regional berkontribusi pada sistem respons yang lebih beragam. Sebagai 
hasilnya, penanggulangan dan respons bencana dikawasan ini dilandasi pada kepemimpinan 
nasional yang kuat, khususnya dalam konteks bencana alam, dengan aktor-aktor regional dan 
internasional yang melengkapi upaya-upaya Pemerintah ketika diperlukan.

Penanggulangan bencana yang dipimpin Nasional tidak hanya mencakup Pemerintah, namun 
juga  ‘masyarakat keseluruhan’, termasuk tentara, sektor swasta, masyarakat sipil, dan yang 
terutama, masyarakat terdampak itu sendiri. Di Asia-Pasifik, komunitas lokal selalu menjadi 
perespons pertama dan terakhir, sehingga penanggulangan bencana diperkuat dengan 
keterlibatan aktif komunitas, terutama melalui pendekatan-pendekatan pengurangan risiko 
bencana berbasis komunitas yang membangun kapasitas lokal. Jika aksi-aksi kemanusiaan 
benar-benar relevan, tepat waktu, efektif dan efisien, komunitas terdampak bencana harus 
menjadi pusat dari semua aksi kemanusiaan, dan mereka harus secara aktif terlibat sebelum, 
selama dan setelah bencana.

Pengalaman baru-baru ini di Asia-Pasifik menunjukkan bahwa bantuan internasional menjadi 
paling penting selama minggu-minggu awal setelah bencana besar, dan bahwa respons 
berskala besar yang efektif dalam kedaruratan yang meningkat kompleksitasnya secara cepat 
memerlukan advokasi dan koordinasi yang kuat dan berlanjut. Respons perlu berfokus 
pada kebutuhan-kebutuhan segera bagi orang terdampak krisis, yang dilakukan melalui dan 
melengkapi sistem nasional, dan memperhatikan sumber-sumber daya yang tersedia di negara 
dan kawasan terdampak. Jika diperlukan, sumber daya dan keahlian internasional perlu 
dimobilisasi untuk mengisi celah-celah yang telah diidentifikasi (Gambar 1).
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Gambar 1. Bagaimana Piranti-piranti Internasional dan Regional Mendukung Respons Bencana 
di Asia & Pasifik
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Mengapa Panduan ini dibuat? 

Respons Bencana Di Asia Dan Pasifik: Sebuah Panduan Piranti-piranti dan Layanan-layanan 

Internasional (yang selanjutnya disebut “Panduan”) diperbaharui pada tahun 2017. Edisi 
pertamanya dibuat tahun 2013 setelah adanya pertemuan Forum Kemitraan Kemanusiaan 
Kawasan Asia-Pasifik di Shanghai, Tiongkok tahun 2011. Dalam lokakarya tersebut, negara 
Anggota PBB dan mitra kemanusiaan lainnya menggagas adanya buku pedoman bagi 
manajer bencana untuk menambah pengertian akan interaksi antara mekanisme respons 
kemanusiaan nasional, regional dan internasional. Pedoman yang pertama telah disusun 
melalui konsultasi dengan pejabat Pemerintah di Asia dan Pasifik serta wakil organisasi-
organisasi antar-pemerintahan, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, LSM nasional 
dan internasional, lembaga donor dan lainnya diseluruh dunia. Mitra-mitra tersebut juga 
dikonsultasikan dalam revisi Panduan ini. 

Apa tujuan dari Panduan ini? 

Panduan ini membantu manajer bencana di Pemerintah Nasional dalam mendapatkan 
pengetahuan umum tentang bagaimana memobilisasi dan menggunakan piranti-piranti dan 
layanan-layanan internasional dan regional dalam upaya-upaya respons dan kesiapsiagaan 
bencana. Pedoman ini tidak bersifat menentukan, namun mendukung kapabilitas respons 
bencana dan kesiapsiagaan respons bencana di tingkat nasional di Asia dan Pasifik. Panduan 
ini menjadi referensi yang menyediakan piranti-piranti dan layanan-layanan yang dapat 
memfasilitasi mobilisasi cepat bantuan kemanusiaan dan respons bencana.

Bagi siapa Panduan ini? 

Panduan ini terutama ditujukan bagi Organisasi Nasional Penanggulangan Bencana (National 
Disaster Management Organization (NDMO)) dan kementerian yang terlibat respons bencana 
dan kesiapsiagaan respons bencana. Panduan ini juga menjadi referensi bagi perwakilan 
organisasi antar pemerintah, aktor-aktor masyarakat sipil dan masyarakat terdampak bencana.

Apa saja cakupan dari Panduan ini? 

Panduan ini berfokus pada piranti-piranti dan layanan-layanan utama yang dapat membantu 
manajer bencana selama tahap respons dan kesiapsiagaan respons dalam siklus program 
bencana. Panduan ini juga mencakup informasi relevan tentang situasi konflik. Namun, 
panduan ini tidak mencakup piranti-piranti dan layanan-layanan yang mendukung upaya-
upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang lebih luas, instrumen pemulihan bencana 
jangka panjang, dan piranti-piranti dan layanan-layanan pembangunan (Gambar 2).
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Bagaimana Panduan ini digunakan?
• Memberikan pemahaman bersama tentang piranti-piranti dan layanan-layanan yang 

tersedia di kawasan

• Mendukung pengambilan keputusan darurat pada bencana-bencana berskala kecil, sedang 
dan besar

• Membantu menentukan keahlian teknis internasional yang tersedia sebelum dan di saat 
bencana

• Memfasilitasi kemitraan di antara para aktor kemanusiaan

• Menginformasikan untuk kebutuhan kurikulum bagi institusi akademi nasional dan 
regional

Bagaimana susuan Panduan ini?

Setelah bagian pengantar, Panduan ini terbagi menjadi lima bab: [II] Kerangka-kerangka 
Kerja Panduan, [III] Aktor-aktor Kemanusiaan, [IV] Mekanisme-mekanisme Koordinasi 
Internasional, [V] Piranti-piranti dan Layanan-layanan, dan [VI] Peringatan Dini. 
Panduan ini menjelaskan bagaimana mendapatkan informasi lebih lanjut dan memberikan 
informasi untuk mendapatkan layanan dan piranti yang dibahas.
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Gambar 2.  Cakupan Panduan: Respons dan Kesiapsiagaan Respons Bencana
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II.
KERANGKA KERJA PANDUAN
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II. KERANGKA KERJA PANDUAN

Perespons pertama di setiap kedaruratan adalah orang-orang yang terdampak krisis, 
organisasi berbasis komunitas dan lokal, serta institusi Pemerintah. Pemerintah Pusat 
dapat juga memohon dukungan eksternal dari mitra regional dan/atau sistem kemanusiaan 
internasional. Sistem perundang-undangan nasional merupakan kerangka kerja regulasi 
yang utama untuk melindungi orang yang terdampak bencana, dan penyediaan bantuan 
kemanusiaan internasional dipandu oleh Resolusi Sidang Umum PBB nomor 46/182 (tahun 
1991) “Memperkuat koordinasi bantuan kemanusiaan darurat PBB”. Resolusi ini menyediakan 
kerangka kerja bagi bantuan darurat dan mengarahkan kegiatan sistem kemanusiaan saat ini. 
Resolusi ini menetapkan 12 prinsip panduan bagi aksi kemanusiaan dan menjiwai prinsip-
prinsip kemanusiaan inti yaitu kemanusiaan, kenetralan, dan kesamaan. Resolusi Sidang 
Umum PBB yang berikutnya memperkuat Resolusi 46/182 dan menambahkan prinsip 
kemanusiaan inti yaitu kemandirian (Gambar 3). 

HUMANITY/KEMANUSIAAN NEUTRALITY/KENETRALAN

IMPARTIALITY/KESAMAAN INDEPENDENCE/KEMANDIRIAN

Penderitaan manusia harus ditangani 

dimanapun ditemukan. Tujuan dari aksi 

kemanusiaan adalah melindungi jiwa 

dan kesehatan serta martabatnya.

Para aktor kemanusiaan tidak boleh 

berpihak dalam permusuhan atau 

terlibat dalam pertentangan politik, 

suku, agama atau ideologi.

Aksi kemanusiaan harus dilakukan 

semata-mata berdasarkan kebutuhan, 

dengan tidak membedakan kebangsaan, 

ras, gender, kepercayaan agama, kelas 

atau pandangan politik.

Aksi kemanusiaan harus lepas dari 

tujuan-tujuan politik, ekonomi, militer 

atau lainnya yang aktor siapapun 

pegang sehubungan area dimana aksi 

kemanusiaan dilaksanakan.

Gambar 3. Prinsip-prinsip Kemanusiaan
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Aksi kemanusiaan juga diatur oleh hukum-hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan 
internasional yang mengikat dan tidak mengikat. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol 
Tambahannya yang diadopsi di tahun 1977 dan 2005 menjadi inti dari hukum kemanusiaan 
internasional, yang mengatur konflik bersenjata dan mencoba meminimalkan dampaknya. 
Konvensi Jenewa telah diratifikasi oleh semua negara dan berlaku secara universal.

TUJUAN KESEPAKATAN REGULASI KEMANUSIAAN
Regulasi untuk aksi kemanusiaan internasional mempunyai tiga fungsi utama:

• Menjaga prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah.
• Menjamin hak-hak fundamental dan perlindungan bagi komunitas terdampak bencana.
• Merasionalkan peran dan tanggung-jawab para aktor kemanusiaan.

Regulasi lain bagi aksi kemanusiaan internasional di Asia dan Pasifik dapat dibagi kedalam 
tiga kategori: (a) Perjanjian regulasi antara negara yang tidak mengikat; (b) Perjanjian regulasi 
antara negara yang mengikat; dan (c) pedoman sukarela yang mengatur aksi kemanusiaan oleh 
aktor-aktor Pemerintah dan non-pemerintah. Panduan ini tidak mencakup semua dokumen 
regulasi yang dapat berlaku dalam suatu bencana. Panduan ini berfokus pada regulasi yang 
paling relevan untuk aksi kemanusiaan di kawasan.

PERJANJIAN REGULASI ANTARA NEGARA YANG 
TIDAK MENGIKAT 

Perjanjian regulasi antara negara yang tidak mengikat yang juga mengatur aksi kemanusiaan 
internasional dengan tujuan respons bencana yang efektif, termasuk:

1. Resolusi Sidang Umum PBB 46/1821

2. Pedoman International Federation of  Red Cross Red Crescent Societies (IFRC) untuk 
Fasilitasi Domestik dan Regulasi Barang Bantuan Bencana Internasional dan Bantuan 
Pemulihan Awal

3. Resolusi World Customs Organization tentang Peran Bea Cukai dalam Barang Bantuan 
Bencana Alam

4. Kesepakatan FRANZ di kawasan Pasifik Selatan

1 Selain Resolusi no. 46/182, beberapa Resolusi Sidang Umum PBB, Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) dan Dewan 
Keamanan juga mengatur aksi kemanusiaan internasional. Resolusi-resolusi ini dapat diakses pada www.un.org/ 
documents/ga/res/46/a46r182.htm

A.
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Sidang Umum PBB 46/182,  yang disebut GA 46/182, menetapkan peran PBB dalam 
mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan internasional ketika suatu Pemerintah memohon 
dukungan eksternal. Resolusi ini membentuk sejumlah mekanisme PBB untuk memperkuat 
efektifitas aksi kemanusiaan internasional; yaitu Central Emergency Response Fund (CERF),  
Emergency Relief Coordinator (ERC),  Inter-Agency Standing Committee (IASC) dan 
proposal terkooordinasi untuk bantuan internasional. GA 46/182 secara bulat diadopsi oleh 
negara anggota PBB di tahun 1991.

RESOLUSI SIDANG UMUM 46/182 TENTANG KEDAULATAN

“Kedaulatan, integritas wilayah dan kesatuan negara harus sepenuhnya dihormati sesuai 
dengan Piagam PBB. Dalam konteks ini, bantuan kemanusiaan perlu diberikan dengan 
persetujuan negara terdampak dan, secara prinsip, berdasarkan permohonan dari negara 
terdampak.”

Pedoman International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 

untuk Fasilitasi Domestik dan Regulasi Barang Bantuan Bencana Internasional 

dan Bantuan Pemulihan Awal (dikenal dengan Pedoman IDRL) merupakan sekumpulan 
rekomendasi bagi Pemerintah untuk menyiapkan regulasi dan rencana nasional sehingga 
terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan internasional. Pedoman IDRL mencakup isu-
isu termasuk permohonan dan penerimaan bantuan internasional; penerbitan visa dan ijin 
kerja bagi personil kemanusiaan internasional; pemrosesan bea cukai bagi barang bantuan; 
perpajakan; dan perolehan status hukum atau kepemilikan domestik.  Pedoman IDRL diadopsi 
secara bulat oleh semua negara dalam Konvensi dan Gerakan Palang Merah / Bulan Sabit 
Merah pada Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-30 tahun 
2007, dan mereka kemudian diakui dalam Resolusi Sidang Umum PBB yang dilaksanakan 
berikutnya. 

Resolusi World Customs Organization (WCO) tentang Peran Bea Cukai dalam 

Barang Bantuan Bencana Alam mengedepankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dalam 
administrasi bea cukai. Negara-negara disarankan untuk melaksanakan tindakan-tindakan 
yang mempercepat dan memfasilitasi pembebasan bea cukai dari barang bantuan2. Resolusi ini 
telah diadopsi secara bulat oleh para anggota WCO di tahun 2011.

Kesepakatan FRANZ dilakukan antara Perancis, Australia dan Selandia Baru untuk 
mengkoordinasikan informasi bencana dan barang bantuan di Pasifik ketika ada permohonan 

2 Seperti terdapat dalam Bab 5 Lampiran J dari revisi Konvensi Kyoto
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dari Negara terdampak. FRANZ merupakan pengaturan yang dipimpin oleh sipil dan 
didukung oleh kekuatan pertahanan. Para mitra FRANZ berkomitmen pada prinsip-prinsip 
Good Humanitarian Donorship serta mengenali dan menghargai kedaulatan dan peran 
kepemimpinan negara terdampak dalam merespons bencana. Kepemimpinan kemitraan 
FRANZ dilakukan melalui Kementerian Luar Negeri bersangkutan3, dan kontak utamanya 
adalah komisi tinggi atau kedutaan di negara terdampak.  Kesepakatan ini dibentuk tanggal 22 
Desember 1992.

PERJANJIAN REGULASI ANTARA NEGARA YANG 
MENGIKAT 

Perjanjian regulasi antara negara yang mengikat di Asia dan Pasifik yang mengatur aksi-aksi 
kesiapsiagaan bencana dan respons termasuk:

1. ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)
2. SAARC Natural Disaster Rapid Response Mechanism (NDRRM)

ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) 
merupakan kerangka kerja kebijakan regional yang mengikat secara hukum, untuk kerja 
sama, koordinasi, bantuan teknis dan mobilisasi sumber daya di semua aspek penanggulangan 
bencana yang ditimbulkan dari berbagai ancaman di 10 Negara anggota ASEAN4. AADMER 
menyediakan mekanisme untuk mengurangi kehilangan nyawa dan kerusakan aset-aset sosial, 
ekonomi dan lingkungan, dan untuk merespons kedaruratan melalui upaya-upaya nasional 
yang serasi serta operasi bersama yang intensif antara regional dan internasional. AADMER 
ditandatangani Negara anggota ASEAN pada tahun 2005 dan mulai berlaku pada Desember 
2009.

AADMER Work Programme 2016-2020 adalah rencana aksi menyeluruh untuk 
membangun ketangguhan komunitas ASEAN dengan mengurangi kerugian atas bencana dan 
secara bersama merespons bencana dengan mengimplementasikan delapan Program Prioritas 
yang mencakup spektrum penanggulangan bencana5. Program Kerja merupakan platform 
kolaboratif yang memperkuat keutuhan kawasan dan mempromosikan suatu komunitas 
ASEAN yang berorientasi dan berpusat pada manusia.

3  FRANZ termasuk Kementerian Luar Negeri dan Pengembangan Internasional Perancis, Departemen Luar Negeri dan 
Perdagangan Australia, dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.

4 Negara anggota ASEAN adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, 
Singapura, Thailand, and Vietnam.

5 Definisi ASEAN tentang Penanggulangan Bencana secara kebetulan sama dengan definisi Pengurangan Risiko Bencana 
yang digunakan komunitas internasional..

B.
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Melalui Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and 

Coordination of Joint Disaster Relief and Emergency Response Operations (SASOP), 
AADMER memungkinkan Negara anggota ASEAN untuk memobilisasi dan mengirim 
sumber daya bagi respons kedaruratan. SASOP memandu aksi-aksi negara anggota 
ASEAN dan AHA Centre sebagai penggerak AADMER dalam: (1) pengaturan-pengaturan 
siaga regional bagi tanggap bencana dan respons kedaruratan; (2) penggunaan personil, 
transportasi, peralatan komunikasi, fasilitas, barang dan layanan militer dan sipil, serta 
fasilitasi pergerakan antar negerinya; dan (3) koordinasi operasi-operasi tanggap bencana dan 
respons kedaruratan gabungan.

Terinspirasi oleh respons ASEAN tahun 2013 dalam Topan Haiyan di Filipina, ASEAN 

Declaration on One ASEAN One Response: ASEAN Responding to Disasters as One in 

the Region and Outside the Region meningkatkan kecepatan, skala dan solidaritas dari 
respons ASEAN. Deklarasi ini menegaskan AHA Centre sebagai badan koordinasi regional 
utama dalam penanggulangan bencana dan respons kedaruratan. AHA Centre ditugaskan 
membuat protokol, prosedur dan standar-stadar yang diperlukan untuk mengoperasionalkan 
Deklarasi tersebut, termasuk melalui pelibatan dengan sektor-sektor relevan dan pemangku 
kepentingan di ASEAN. Deklarasi ditandangani oleh para Pemimpin ASEAN pada tanggal 6 
September 2016.

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Agreement on Rapid 

Response to Natural Disaster adalah kesepakatan penanggulangan bencana regional yang 
memperkuat mekanisme yang ada bagi respons cepat. Natural Disaster Rapid Response 
Mechanism (NDRRM) mewajibkan Negara anggota SAARC6 untuk mengambil upaya-upaya 
regulasi dan administrasi dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Hal ini termasuk upaya-
upaya bagi permohonan bantuan; melakukan pengkajian kebutuhan; memobilisasi peralatan, 
personil, material dan fasilitas lain; membuat pengaturan siaga regional termasuk cadangan 
kedaruratan; dan memastikan pengendalian kualitas dari barang bantuan. Perjanjian ini 
ditandatangani Negara anggota SAARC di tahun 2011. Perjanjian diratifikasi semua negara 
anggota dan mulai berlaku pada tanggal 9 September 2016.

PEDOMAN SUKARELA YANG MENGATUR AKSI 
KEMANUSIAAN

Sebagai tambahan perjanjian-perjanjian yang mengikat dan tidak mengikat, pedoman sukarela 
mengatur relasi di antara para aktor kemanusiaan dan antara para aktor kemanusiaan dengan 

6 The South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Member States are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, 
India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka.

C.
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masyarakat terdampak bencana. Pedoman-pedoman ini berlaku bagi berbagai pihak dalam 
komunitas kemanusiaan internasional. Daftar di  bawah ini berfokus pada beberapa 
pedoman kemanusiaan yang paling penting.

1. IASC Transformative Agenda Protocols
2. World Humanitarian Summit (WHS) Agenda for Humanity
3. Code of Conduct for  RCRC Movement and NGOs in Disaster Relief
4. Sphere Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 

(Sphere Handbook)
5. Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS)
6. Minimum Initial Service Package (MISP) on Reproductive Health in Crises
7. IASC Operational Guidelines on  Protection of Persons in Situations of Natural Disaster
8. Guiding Principles on Internal Displacement
9. Oslo Guidelines on  Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief
10. Asia-Pacific Regional Guidelines for  Use of Foreign Military Assets in Natural Disaster 

Response Operations
11. Management of Dead Bodies after Disasters: Field Manual
12. Environmental Emergencies Guidelines
13. Disaster Waste Management Guidelines
14. IASC Commitments on Accountability to Affected Population (CAAP)
15. IASC Gender Handbook in Humanitarian Action
16. IASC Guidelines for Gender-Based Violence Interventions in Humanitarian Settings
17. IASC Principles on Sexual Exploitation and Abuse by UN and non-UN Entities
18. Community Based Complaint Mechanism Best Practice Guide

IASC Transformative Agenda Protocols merupakan hasil dari upaya-upaya untuk 
memperkuat aksi kemanusiaan melalui proses reformasi sebelumnya. Di tahun 2005-2006, 
Emergency Relief Coordinator (ERC) dan Inter-Agency Standing Committee (IASC) memulai 
proses reformasi kemanusiaan yang meningkatkan efektivitas respons kemanusiaan dengan 
prediktabilitas, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemitraan yang lebih besar.

Salah satu adaptasi utama dari proses Reformasi Kemanusiaan adalah diadopsinya Pendekatan 
Cluster bagi koordinasi kemanusiaan7. IASC Guidance Note mengenai “Using the Cluster 
Approach to strengthen humanitarian response” (2006) menjabarkan tanggung jawab 
global dan tingkat negara dari para pemimpin sektor/cluster, menyediakan panduan 
pelaksanaan Pendekatan Cluster di kedaruratan baru, dan memperkuat kemitraan dan saling 

7 Pendekatan Cluster dijelaskan lebih detil pada Bab IV “Mekanisme-mekanisme Koordinasi Internasional” di  halaman 42.
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melengkapi. Tanggung jawab lain pemimpin cluster dijelaskan pada “Operational Guidance 
on the Responsibilities of the Cluster/Sector Leads and UN Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) in Information Management” (2008). Panduan ini menjelaskan 
peran manajemen informasi dalam kedaruratan kemanusiaan, dan mempromosikan 
manajemen informasi efektif, memfasilitasi pemahaman situasi dan pengambilan keputusan, 
serta memastikan bahwa aktivitas manajemen informasi mendukung sistem informasi 
nasional, standar-standarnya, dan kapasitas lokal yang ada.

Pada tahun 2011, para pemimpin IASC meninjau kelanjutan aksi kemanusiaan dan pada 
bulan Desember 2011 mengadopsi ‘Transformative Agenda’, yang merupakan serangkaian 
aksi untuk meningkatkan respons kemanusiaan. IASC mensahkan Protokol Transformatif 
Agenda yang membentuk parameter-parameter untuk peningkatan kegiatan bersama dalam 
kedaruratan kemanusiaan.  Protokol ini terdiri dari:

a. Kertas konsep ‘Empowered Leadership’ (revisi Maret 2014) menjelaskan konsep 
‘kepemimpinan yang diberdayakan’ dalam tiga bulan pertama setelah pernyataan 
bencana Level 3 (L3). Dijelaskan tanggung jawab Humanitarian Coordinator (HC) 
dalam menyusun prioritas dan perencanaan; memimpin keseluruhan koordinasi cluster; 
memimpin keterlibatan dan advokasi dengan otoritas nasional dan donor; memastikan 
informasi dan pemantauan respons; memimpin strategi pendanaan kemanusiaan; dan 
memperkuat akuntabilitas.

b. Humanitarian System-Wide Emergency Activation: definition and procedures (April 
2012) menjelaskan tindakan-tindakan khusus yang perlu dilakukan pada suatu bencana 
L3 agar ada kapasitas dan piranti yang cukup bagi kepemimpinan dan sistem koordinasi 
kemanusiaan yang diperkuat. Organisasi anggota IASC juga dilibatkan untuk memastikan 
agar mereka menggunakan sistem yang benar dan memobilisasi sumber daya yang 
berkontribusi pada respons.

c. Responding to Level 3 Emergencies: What ‘Empowered Leadership’ looks like 

in practice (November 2012) menjabarkan otoritas tambahan HC dalam fase awal 
respons L3 agar adanya keputusan yang tepat waktu bagi kegiatan: penyusunan prioritas 
keseluruhan, pengalokasian sumber daya, pemantauan kinerja dan menghadapi kinerja 
yang rendah.

d. Reference Module for Cluster Coordination at Country Level (revisi Juli 2015) 

menggambarkan elemen-elemen dasar koordinasi cluster dan memberi panduan referensi 
bagi praktisi lapangan untuk memfasilitasi kegiatan mereka dan meningkatkan capaian-
capaian kemanusiaan.
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e. Humanitarian Programme Cycle Reference Module Version 2.0 (Juli 2015) 
menjelaskan peran dan tanggung jawab para aktor kemanusiaan internasional. Dijelaskan 
juga interaksi mereka dalam berbagai konteks dengan otoritas nasional dan lokal, 
masyarakat sipil dan masyarakat terdampak krisis. Konteks yang ada meliputi persiapan 
untuk kedaruratan, kajian kebutuhan, perencanaan, implementasi dan pemantauan 
respons, mobilisasi sumber daya, dan adanya kajian respons dari sesama organisasi.

f. Accountability to Affected Populations Operational Framework (Maret 2015) 

meringkas konsep-konsep utama penyusunan program di tingkat lapangan yang lebih 
akuntabel pada populasi terdampak. Para organisasi pelaksana juga dibantu dengan 
langkah-langkah awal praktis dalam meningkatkan akuntabilitas terhadap populasi 
terdampak.

g. Inter-Agency Rapid Response Mechanism (IARRM) Concept Note (Desember 2013) 

menyediakan rangkuman tujuan dan cakupan IARRM, kapasitas yang diperlukan dan 
pelatihan staf yang dikirim melalui IARRM, informasi tentang aktivasi dan pendanaan 
mekanisme ini.

h. Common Framework for Preparedness (Oktober 2013) meninjau dasar-dasar dalam 
pembentukan Kerangka Kerja Bersama, Prinsip-Prinsip Operasinya, kegiatan dalam 
kerangka kerja tersebut dan indikator keberhasilannya.

i. Emergency Response Preparedness Guidance (draft bagi pengujian lapangan 
diterbitkan Juli 2015) membantu RC/HC dan HCT dalam menyiapkan respons 
terhadap potensi kedaruratan dengan bantuan kemanusiaan dan perlindungan yang 
sesuai. Dokumen ini merupakan alat untuk membangun pemahaman bersama atas risiko, 
menyusun kegiatan kesiapsiagaan terhadap multi-ancaman pada tingkat minimum dan 
melakukan aksi-aksi selanjutnya, termasuk pembuatan rencana-rencana kontingensi.

j. Multi-Sektor Initial Rapid Assessment (MIRA) Guidance (revisi Juli 2015) 
menjelaskan tujuan dari pengumpulan data bersama dan proses analisas umum serta 
menjabarkan langkah-langkah utama yang diperlukan untuk melaksanakan pengkajian 
kebutuhan gabungan, dan peran dan tanggung jawab terkait.

Untuk informasi lebih lanjut: www.interagencystandingcommittee.org/iasc-transformative-
agenda

World Humanitarian Summit (WHS) Agenda for Humanity menyatakan komitmen-
komitmen sukarela untuk mengurangi penderitaan dan menyampaikan bantuan yang lebih 
baik bagi orang-orang yang tertimpa krisis kemanusiaan.  WHS berlangsung di Istanbul, 
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Turki pada bulan Mei 2016 dan diikuti 9.000 peserta dari negara anggota PBB, organisasi 
internasional dan regional, organisasi masyarakat sipil internasional, nasional dan lokal, 
serta dunia usaha dan akademisi. Dalam dua tahun menuju WHS, dilaksanakan delapan 
pertemuan konsultasi pemangku-kepentingan regional, satu konsultasi global, dan sejumlah 
konsultasi pemangku-kepentingan atau industri khusus, dan hasil-hasilnya berkontribusi pada 
pembentukan agenda WHS.  Agenda for Humanity, yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal 
PBB yang lama Ban Ki-moon, merupakan hasil dari WHS. WHS menghasilkan lebih dari 
3.500 komitmen aksi. Untuk informasi lebih lanjut: www.agendaforhumanity.org

Salah satu hasil utama WHS adalah Grand Bargain on Efficiency. Hal ini pertama kali 
diusulkan oleh Sekretaris Jenderal Panel Tingkat Tinggi tentang Pendanaan Kemanusiaan 
PBB sebelumnya sebagai suatu solusi untuk mengatasi celah pendanaan kemanusiaan. Tujuan 
dari Grand Bargain adalah agar donor dan badan kemanusian membuat perubahan yang 
meningkatkan efisiensi penyampaian bantuan dan sumber daya manusia serta keuangan, yang 
memberikan manfaat langsung bagi populasi terdampak.

Grand Bargain berisi lima prioritas strategis, yang berhubungan dengan pengaturan 
pendanaan dan administrasi tingkat pusat, serta lima prioritas operasional yang 
mencerminkan bagaimana program perlu dilaksanakan oleh badan kemanusiaan. Kesepuluh 
prioritas ini termasuk mengurangi penentuan alokasi dari donor dan meningkatkan 
pendanaan multi-tahun dan fleksibel, memastikan transparansi yang lebih besar, 
memperbesar program tunai, memperkuat respons oleh pihak lokal, dan memotong birokrasi 
melalui keperluan pelaporan yang diharmoniskan.

Hasil utama kedua dari WHS adalah New Way of Working. Hal ini bertujuan meningkatkan 
kolaborasi antara aktor-aktor kemanusiaan dan pembangunan, pemerintah, LSM dan dunia 
usaha. Menurut hasil ini, dengan mempunyai aktor-aktor yang bervariasi dalam menghasilkan 
tujuan bersama akan mengurangi kebutuhan, risiko dan kerentanan secara lebih efektif. 
Ketika memungkinkan, upaya-upaya kolaborasi ini akan memperkuat kapasitas yang sudah 
ada sebelumnya di tingkat nasional dan lokal.

Code of Conduct for the Red Cross and Red Crescent (RCRC) Movement and 

NGOs in Disaster Relief merupakan kode sukarela yang dipatuhi oleh Gerakan RCRC 
dan LSM yang berpartisipasi. Kode ini menetapkan 10 prinsip yang dikomitmenkan para 
organisasi penandatangan untuk diterapkan dalam kegiatan respons bencana mereka dan 
juga menjelaskan hubungan-hubungan yang organisasi perlu lakukan dengan komunitas 
terdampak, pemerintah donor, pemerintah terdampak dan sistem PBB. Saat ini, 492 
organisasi telah menandatangani Kode Etik Perilaku tersebut. Untuk informasi lebih lanjut:                 
www.ifrc.org
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Sphere
8
 Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response 

(Sphere Handbook) adalah seperangkat prinsip dan standar minimum yang diakui secara 
internasional dalam penyampaian bantuan kemanusiaan. Sphere meningkatkan kualitas 
bantuan yang tersedia bagi orang-orang terdampak bencana serta akuntabilitas para aktor 
kemanusiaan kepada populasi terdampak, donor dan mitra. Standar Sphere memandu aksi 
kemanusiaan pada empat area utama: (1) pasokan air, sanitasi dan promosi higiene; (2) 
ketahanan pangan dan nutrisi; (3) hunian, pemukiman dan barang non-pangan; dan (4) aksi 
kesehatan. Terdapat pula serangkaian standar penyerta Sphere, yang dipublikasi terpisah, 
dibangun dengan landasan yang sama, melalui proses konsultasi yang sama, dan dikompilasi 
dengan ketelitian yang sama dengan buku Sphere (2011). Standar-standar yang menyertainya 
termasuk:

• Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic Crises and Early 
Reconstruction (MSEE). Inter-Agency Network for Education in Emergencies (INEE) 
[2010]

• Minimum Standards for Child Protection in Humanitarian Action (CPMS). Child 
Protection Alliance [2012]

• Livestock Emergency Guidelines and Standards (LEGS) [2014]

• Minimum Economic Recovery Standards (MERS) [2017]

• Minimum Standard for Market Analysis (MISMA). [2017]

• Cash Learning Partnership (CaLP) [2017]

Edisi keempat buku Sphere diluncurkan tahun 2018, setelah melalui proses revisi yang paling 
inklusif dalam sejarahnya. Untuk informasi lebih lanjut: www.sphereproject.org

Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability (CHS) merupakan hasil 
dari suatu proses konsultasi global, mengumpulkan elemen-elemen utama dari standar 
dan komitmen kemanusiaan yang ada. Terdapat sembilan komitmen yang digunakan oleh 
organisasi dan individu yang terlibat dalam respons kemanusiaan untuk meningkatkan 
kualitas dan efektifitas bantuan mereka dan memfasilitasi akuntabilitas yang lebih baik 
kepada komunitas dan orang-orang terdampak krisis (Gambar 4). CHS menjelaskan elemen-
elemen mendasar dari aksi kemanusiaan berprinsip, akuntabel dan berkualitas tinggi. 
Organisasi kemanusiaan dapat menyesuaikan prosedur internal mereka dengan CHS dan 
menggunakannya sebagai dasar verifikasi kinerja. 

8 Sphere, suatu LSM yang teregistrasi di Jenewa, Swiss, merupakan kelanjutan dari “Proyek Sphere”.



Respons Bencana di Asia dan Pasifik

18

Bersama dengan Sphere and Groupe URD9, aliansi CHS mengembangkan, mempromosikan, 
dan menjaga CHS dan skema verifikasi CHS. Secara khusus, aliansi CHS mengembangkan 
alat-alat dan menyediakan pelatihan yang memastikan kualitas dan akuntabilitas dari standar-
standar tersebut. Untuk informasi lebih lanjut: www.chsalliance.org/membership 

9  Groupe URD adalah institusi independen yang mengkhususkan diri pada analisa praktek-praktek dan pengembangan 
kebijakan bagi sektor-sektor kemanusiaan dan pasca-krisis.

Gambar 4. Standar Kemanusiaan Inti
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Minimum Initial Service Package (MISP) on Reproductive Health in Crises 

menjelaskan aksi-aksi penting dalam merespons kebutuhan kesehatan reproduksi dalam 
setiap krisis kemanusiaan. MISP memastikan semua organisasi berkoordinasi dalam respons 
kesehatan reproduksi dan seksual; pencegahan dan penanganan konsekuensi dari kekerasan 
seksual; penurunan transmisi HIV; pencegahan kematian dan kesakitan pada persalinan dan 
bayi baru lahir; dan promosi keterpaduan antara layanan kesehatan reproduksi dan seksual 
yang menyeluruh dengan kesehatan primer. Aksi-aksi ini menjadi langkah awal dalam 
koordinasi dan program kesehatan reproduksi, dan menjadi dasar bagi layanan tambahan pada 
masa respons dan pemulihan. Kegiatan tersebut perlu dipertahankan dan diperluas dengan 
layanan kesehatan reproduksi menyeluruh sepanjang krisis berkepanjangan dan pemulihan.  
MISP dibuat pada tahun 2010 melalui Kelompok Kerja Antar-Badan tentang Kesehatan 
Reproduksi dalam Krisis, yang berkolaborasi dengan UNFPA dan mitra-mitra.  Kelompok 
Kerja ini menekankan agar para aktor kemanusiaan, pengambil kebijakan dan donor lebih 
sadar dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan piranti penting ini. Piranti tersebut saat ini 
sedang direvisi, namun tujuannya tetap sama. Diharapkan revisinya dapat diluncurkan di 
tahun 2018.

IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural 

Disaster mempromosikan dan memfasilitasi pendekatan berdasar hak-hak asasi dalam 
bantuan bencana. Secara khusus, Pedoman ini mengajak para aktor kemanusiaan untuk 
mengintegrasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia kedalam semua upaya respons bencana 
dan pemulihan, dan bahwa populasi terdampak dikonsultasikan secara penuh dan dapat 
berpartisipasi didalam semua tahapan respons bencana. Pedoman ini, dipublikasikan pada 
tahun 2011, didasari hukum hak asasi manusia yang ada dan standar-standar akuntabilitas 
kemanusiaan.

Guiding Principles on Internal Displacement mengidentifikasi hak-hak dan kepastian 
bagi orang-orang yang dipaksa pindah, termasuk perlindungan mereka dan bantuan selama di 
pengungsian, serta selama pengembalian atau pemukiman kembali dan reintegrasi. Panduan 
ini disusun oleh PBB pada tahun 1998.

Oslo Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster 

Relief (juga dikenal sebagai “Pedoman Oslo”) membentuk kerangka kerja dasar untuk 
peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan  aset militer asing dan pertahanan sipil 
(MCDA) dalam operasi-operasi bantuan bencana internasional. Pedoman Oslo juga mengatur 
penggunaan MCDA ketika ada kedaruratan alam, teknologi dan lingkungan pada masa damai. 
MCDA perlu diminta hanya jika tidak ada alternatif sipil yang sebanding dan hanya jika 
MCDA memenuhi kebutuhan kemanusiaan kritis. Jika MCDA diperlukan, Pedoman Oslo 
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menetapkan prosedur bagi permohonan dan koordinasi MCDA.  Pedoman Oslo diterbitkan 
tahun 1994 dan direvisi tahun 2007.

Asia-Pacific Regional Guidelines for the Use of Foreign Military Assets in 

Natural Disaster Response Operations menegaskan prinsip-prinsip Pedoman Oslo dan 
menyesuaikannya dengan konteks koordinasi sipil-militer yang unik di Asia dan Pasifik. 
Pedoman ini dibentuk tahun 2011 dan merupakan hasil dari Asia-Pasifik Conferences on 
Foreign Military to Disaster Relief Operations (APC-MADRO). Enam belas negara dari 
Kawasan Asia-Pasifik berpartisipasi dalam penyusunannya.

Management of Dead Bodies after Disasters: Field Manual adalah panduan teknis yang 
menetapkan pengelolaan jasad manusia secara benar dan bermartabat setelah terjadinya 
bencana. Manual ini diproduksi bersama oleh ICRC, IFRC, PAHO dan WHO, pertama 
dipublikasi pada tahun 2006 dan direvisi pada tahun 2016. Manual edisi revisi mencakup 
serangkaian tugas-tugas khusus, termasuk manajemen risiko penyakit menular, pemulihan 
tubuh, serta penyimpanan, identifikasi, dan pelepasan jenasah. Manual ini juga memberikan 
sejumlah format-format identifikasi dan penyimpanan disamping sumber-sumber lainnya 
yang bermanfaat.

Environmental Emergencies Guidelines berfokus pada peran dan tanggung jawab institusi 
dan kerangka kerja regional dan internasional ketika merespons dampak-dampak lingkungan 
yang disebabkan bencana berskala besar, mendadak dan kedaruratan kompleks, serta insiden 
industri. Pedoman ini disusun bersama oleh OCHA dan UN Environment pada tahun 2009 
dan direvisi tahun 2017.

Disaster Waste Management Guidelines menyediakan otoritas nasional dan para ahli 
bencana internasional dengan saran-saran praktis untuk penanganan limbah bencana. Limbah 
bencana merupakan ancaman kesehatan, keamanan dan lingkungan, serta dapat menjadi 
penghambat utama bagi operasi penyelamatan. Pedoman ini fokus pada situasi dimana sistem 
penanganan limbah lokal dan regional tidak dapat mengatasi limbah dengan jumlah dan 
komposisi yang disebabkan bencana atau konflik. Pedoman ini menyediakan saran dan piranti 
untuk mengatasi tantangan tersebut pada fase tanggap darurat dan pemulihan dini. Pedoman 
dibuat bersama oleh Swedish Civil Contingencies Agency (MSB) dan UN Environment / 
OCHA Joint Unit (JEU) di tahun 2011.

IASC Commitments on Accountability to the Affected Population (CAAP), diadopsi 
oleh para pimpinan IASC dan direvisi pada tahun 2017, menentukan empat komitmen sebagai 
aspek penting bagi suatu kerangka kerja pelibatan komunitas. Komitmen tersebut adalah (1) 
Kepemimpinan, (2) Partisipasi dan Kemitraan, (3) Informasi, Umpan balik dan Aksi, dan (4) 
Hasil-hasil. Komitmen ini mencerminkan perkembangan penting seperti Core Humanitarian 
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Standard (CHS), IASC Inter-Agency Community-Based Complaints Mechanisms, dan 
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse (PSEA). Hal ini juga mencerminkan pentingnya 
kolaborasi yang berarti dengan pemangku kepentingan lokal, yang menjadi rekomendasi 
prioritas dari WHS di tahun 2016 serta Grand Bargain.

IASC Gender Handbook in Humanitarian Action membuat standar-standar integrasi isu-
isu jender dari awal kedaruratan sehingga layanan kemanusiaan mencapai target sasaran dan 
dampak maksimal. Buku ini dipublikasikan di tahun 2006.

IASC Guidelines for Gender-Based Violence in Humanitarian Settings memungkinkan 

pemerintah, organisasi kemanusiaan dan komunitas untuk membuat dan mengkoordinasikan 
seperangkat intervensi multi-sektoral minimum yang mencegah dan menangani kekerasan 
berbasis jender di fase awal kedaruratan. Pedoman ini dibuat oleh IASC di tahun 2005.

IASC Principles on Sexual Exploitation and Abuse by UN and non-UN Entities adalah 
enam prinsip yang ditetapkan dalam buletin Sekretaris Jenderal 6SHF (ST/SGB/2003/13). 
Prinsip-prinsip ini mengikat staf PBB dan personil terkait.

Community Based Complaint Mechanism Best Practice Guide mencerminkan 
kegiatan komunitas kemanusiaan internasional dalam lebih dari satu dekade terakhir dengan 
membangun pedoman yang jelas dan prosedur operasi standar global yang meningkatkan 
penanganan dugaan eksploitasi dan kekerasan seksual yang dilakukan para aktor kemanusiaan. 
Panduan praktek terbaik ini mengkompilasi pembelajaran dalam pelaksanaan proyek 
percontohan di Republik Demokrasi Kongo dan Etiopia. Panduan ini menyediakan instruksi 
tentang bagaimana membuat dan menjalankan mekanisme keluhan berbasis komunitas antar 
organisasi yang menangani laporan-laporan kekerasan oleh pekerja kemanusiaan dan untuk 
menyediakan bantuan bagi penyintas. Panduan ini disahkan oleh para petinggi IASC di tahun 
2016.
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III.
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III. PARA AKTOR KEMANUSIAAN

Jika sebuah pemerintahan memohon dan/atau menerima bantuan eksternal, bermacam-
macam aktor kemanusiaan internasional mungkin diminta untuk mendukung respons 
bencana dan kesiapsiagaan respons bencana, termasuk PBB, Gerakan Palang Merah / Bulan 
Sabit Merah, badan antar pemerintah regional, LSM, pemerintah yang membantu, militer 
asing, dan  dunia usaha.1 Berikut ini adalah penjelasan singkat dari berbagai kategori para 
aktor kemanusiaan internasional.

BAGAIMANA MEMBACA BAGIAN INI
Pada setiap kategori dan sub-kategori aktor kemanusiaan dijelaskan mengenai siapa 
mereka, apa yang dilakukannya dan bagaimana mereka bekerja dengan pemerintah.

PBB
UN Funds, Programmes and Specialized Agencies (Badan PBB) mempunyai kepesertaan, 
kepemimpinan dan proses anggaran yang terpisah dari Sekretariat PBB, namun mereka 
berkomitmen bekerja dengan dan melalui mekanisme koordinasi yang dibentuk PBB dan 
melapor kepada negara anggota PBB melalui dewan mereka masing-masing.  Badan PBB, 
kebanyakan dari mereka mempunyai hubungan yang berfokus pada pembangunan dengan 
negara anggota, menyediakan dukungan sektor tertentu dan keahlian sebelum, selama 
dan setelah bencana. Badan PBB utama dengan mandat kemanusiaan termasuk Food and 
Agriculture Organization (FAO), International Organization for Migration (IOM), UN 
Development Programme (UNDP), UN Populations Fund (UNFPA), UN Refugee Agency 
(UNHCR), UN-Habitat, UN Children’s Fund (UNICEF), UN Women, World Food 
Programme (WFP) and World Health Organization (WHO). Badan-badan ini mendukung 
berbagai kebutuhan-kebutuhan respons bencana, yang mencakup hunian, perlindungan, 
ketahanan pangan, kesehatan, nutrisi, pendidikan dan mata-pencaharian serta layanan umum 
seperti koordinasi, logistik dan telekomunikasi.

1 Karena cakupan Panduan terbatas pada respons dan kesiapsiagaan respons, tidak mungkin sepenuhnya menjelaskan 
pentingnya komunitas organisasi antar pemerintah regional dan internasional yang bekerja dalam mitigasi dan 
pengurangan risiko bencana. Tiga contohnya adalah UN Internasional Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), Asian 
Disaster Reduction Centre (ADRC) dan Global Facility for Disaster Risk Reduction (GFDRR) dari Bank Dunia.

A.
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OCHA adalah suatu departemen di Sekretariat PBB yang diamanatkan untuk mendukung 
Emergency Relief Coordinator (ERC) pada tingkat global, dan Resident dan/atau 
Humanitarian Coordinator PBB di tingkat negara.2  

BAGAIMANA BADAN-BADAN PBB BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

Di tingkat negara, sistem PBB bermitra dengan NDMO dan dengan masing-masing 
kementerian Pemerintah dalam kesiapsiagaan respons dan respons kedaruratan. 

GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT 
MERAH

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional adalah jejaring kemanusiaan 
terbesar sedunia, dengan hampir 100 juta anggota, relawan dan pendukung di 190 
Perhimpunan nasional. Secara strukturnya, Gerakan RCRC mempunyai tiga komponen inti

1. Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional 

2. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

3. International Committee of the Red Cross (ICRC)

Secara bersamaan ketiga komponen ini beroperasi diseluruh dunia. Misi mereka adalah untuk 
mencegah dan mengatasi penderitaan manusia dimanapun ditemukan, melindungi nyawa 
dan kesehatan, dan memastikan respek pada manusia, terutama disaat konflik bersenjata 
dan kedaruratan lainnya. Gerakan ini berkarya sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar 
kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan.

Masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional menjadi tempat yang unik 
sebagai pendukung otoritas di negara mereka. Mereka melakukan penyelamatan bencana, 
dukungan program kesehatan dan sosial, serta mempromosikan hukum kemanusiaan 
internasional dan nilai-nilai kemanusiaan.

2 Penjelasan detil fungsi Emergency Relief Coordinator (halaman 43), Resident Coordinator PBB (halaman 48), 
Humanitarian Coordinator (halaman 48) dan OCHA (halaman 54) terdapat di Bab IV “Mekanisme Koordinasi 
Internasional”.

B.
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BAGAIMANA  MEREKA BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
Mereka bekerja berdampingan dengan otoritas nasional dan lokal dalam situasi bencana. Di 
Asia-Pasifik, mereka umumnya menjadi kontak pertama bagi Pemerintah dalam memohon 
dukungan tambahan dari IFRC (untuk bencana alam) dan ICRC (dalam situasi konflik 
bersenjata). Mereka bukanlah LSM, sehingga mempunyai hubungan yang berbeda dengan 
Pemerintah dan otoritas dibanding dengan LSM yang teregistrasi.

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 

mengkoordinasi dan mengarahkan bantuan bencana alam untuk mendukung Perhimpunan 
Nasional. IFRC dan Perhimpunan Nasional juga melakukan kegiatan kesiapsiagaan, respons 
dan pembangunan. Hal ini termasuk kesiapsiagaan bencana, darurat kesehatan, hukum 
kebencanaan, air dan sanitasi, dan diplomasi kemanusiaan.

BAGAIMANA IFRC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
IFRC berinteraksi dengan Pemerintah secara langsung dan melalui Perhimpunan Nasional. 
Disaat respons bencana, IFRC menyediakan kepemimpinan dalam pembuatan kebijakan 
penanggulangan krisis dan pendekatan-pendekatan program, memfasilitasi koordinasi dan 
kerjasama diantara Perhimpunan Nasional, dan mendukung operasi melalui Emergency Plans 
of Actions and upaya mobilisasi sumber daya. Di Asia-Pasifik, IFRC mempunyai 10 kantor, 
yang dipimpin dari Kuala Lumpur, Malaysia, yang mendukung kegiatan kemanusiaan di 38 
Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, dan yang merespons lebih dari 
40 persen bencana dan kedaruratan kesehatan masyarakat di seluruh dunia setiap tahunnya.

International Committee of the Red Cross (ICRC) adalah organisasi imparsial, netral dan 
independen dengan mandat untuk melindungi nyawa dan martabat korban perang dan situasi 
kekerasan lainnya. Dalam konflik bersenjata, ICRC bertanggung jawab untuk mengarahkan 
dan mengkoordinasikan kegiatan bantuan dari Gerakan ini. ICRC mengedepankan Hukum 
Humaniter Internasional (IHL) dan mengemukakan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. 
ICRC telah berstatus pengamat dalam Sidang Umum PBB. Kantor pusatnya di Jenewa, Swiss 
dan mempunyai kantor negara dan regional untuk seluruh Asia dan Pasifik.

BAGAIMANA ICRC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
Berdasarkan mandatnya dalam Konvensi Jenewa 1949, ICRC berkomunikasi langsung 
dengan Pemerintah. Dalam situasi konflik bersenjata dan kekerasan lainnya, ICRC dapat 
mengkoordinasikan aktivitas dari komponen Gerakan tersebut.
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ORGANISASI REGIONAL DAN FORUM ANTAR 
PEMERINTAH

Di kawasan Asia-Pasifik, ada banyak organisasi antar pemerintah yang mempunyai piranti-
piranti dan layanan-layanan kemanusiaan bagi negara anggota dan yang berpartisipasi. 
Beberapa organisasi regional dan forum antar pemerintahan yang aktif dalam kesiapsiagaan 
darurat dan respons dijelaskan disini (Gambar 5):

1. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

2. ASEAN Regional Forum (ARF)

3. East Asia Summit (EAS)

4. South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC)

5. Pacific Islands Forum (PIF)

6. Pacific Community (SPC)

7. Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dibentuk tahun 1967 setelah 
penandatanganan Deklarasi ASEAN oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan 
Thailand. Tujuannya adalah untuk memastikan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, teknik 
dan pendidikan, dan untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan 
menghargai keadilan dan aturan hukum serta kepatuhan pada prinsip-prinsip dalam 
Piagam PBB. Sejak awal 2000, ASEAN telah meningkatkan fokus dan investasinya dalam 
penanggulangan bencana. Hal ini disebabkan tingginya keterpaparan dari banyak negara 
anggotanya pada bencana alam dan pengalaman mereka dalam berbagai bencana, termasuk 
Gempabumi dan Tsunami Lautan Hindia 2004 dan Siklon Nargis di Myanmar 2008. 
ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) yang 
ditandatangani pada Bulan Juli 2005 adalah kerangka kerja regional pertama yang mengikat 
dalam bidang ini.

Di akhir 2015, ASEAN mengeluarkan Visi ASEAN 2025 dan Visi ASEAN 2025 dalam 
Penanggulangan Bencana. Serangkaian target ambisius ditentukan bagi langkah ASEAN 
kedepan dalam isu-isu perdamaian dan keamanan, ekonomi dan sosial-budaya. Visi tersebut 
juga mengintegrasikan komitmen-komitmen organisasi dan negara anggotanya dengan 
kerangka-kerangka kerja internasional seperti Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, 
Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana dan, secara implikasi, Kesepakatan 
Paris tentang Aksi Perubahan iklim dan Pertemuan Puncak Kemanusiaan Sedunia. Pada 
Pertemuan Puncak di tahun 2016, ASEAN juga mengadopsi Deklarasi “One ASEAN One 
Response”, yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 ASEAN harus mampu “merespons 

C.
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bencana diluar kawasan, jika sesuai, melalui kemitraan dengan badan-badan dan pusat-pusat 
regional dan internasional”.

ASEAN Secretariat (ASEC) dibentuk tahun 1976 oleh para Menteri Luar Negeri negara 
ASEAN untuk memulai, memfasilitasi dan mengkoordinasi kolaborasi para pemangku 
kepentingan ASEAN demi terwujudnya tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN 
sebagaimana tercantum dalam Piagam ASEAN. Peran utamanya adalah memastikan efisiensi 
yang lebih besar dalam koordinasi organ-organ ASEAN demi lebih efektifnya pelaksanaan 
proyek dan aktivitas ASEAN. Dalam ASEC, divisi Disaster Management and Humanitarian 

Assistance (DMHA) berfungsi sebagai sekretariat AADMER, memfasilitasi dan memantau 
capaian pelaksanaan AADMER dan Program Kerjanya.  DMHA bekerja erat dengan badan 
relevan ASEAN, terutama ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), dan 
dengan AHA Centre, Mitra Dialog ASEAN,  PBB, mitra masyarakat sipil,  Gerakan Palang 
Merah dan Bulan Sabit Merah,  dunia usaha, akademis, dan entitas lainnya. ASEC berlokasi di 
Jakarta, Indonesia.

BAGAIMANA ASEAN BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
Sebagai badan koordinasi regional utama dalam penanggulangan bencana, AHA Centre 
menjadi kontak pertama bagi Negara anggota ASEAN disaat bencana. Ketika ada bencana 
berskala besar atau pandemi, Direktur Eksekutif AHA Centre mengambil peran ASEAN HAC 
dan berkoordinasi dengan Sekretaris Jenderal ASEAN.

ASEAN Regional Forum (ARF), dengan kepesertaan tambahan diluar 10 negara anggota 
ASEAN termasuk 27 peserta,3 merupakan wadah untuk membangun dialog dan konsultasi 
konstruktif tentang isu-isu bersama di bidang politik dan keamanan, termasuk kerja sama 
penanggulangan bencana. Semua initiatif dan aktivitas ARF mengikuti prinsip keketuaan, 
dimana setiap inisiatif/aktivitas dipimpin bersama oleh setidaknya satu negara anggota 
ASEAN dan setidaknya anggota ARF non-ASEAN.

BAGAIMANA ARF BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
ARF menyediakan wadah dialog melalui serangkaian pertemuan tahunan. Pertemuan paling 
strategis diselenggarakan tahunan di tingkat Menteri Luar Negeri yang berangkai dengan 
Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan Pasca Konferensi Menteri.

3  ARF juga berkontribusi pada diplomasi bersifat pencegahan dan peningkatan keyakinan di kawasan. Selain 10 Negara 
anggota ASEAN, anggotanya saat ini termasuk Australia, Bangladesh, Kanada, Tiongkok, Republik Rakyat Demokratik 
Korea,  Uni Eropa, India, Jepang, Republik Korea, Mongolia, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Rusia, Sri Lanka, 
Timor-Leste dan Amerika serikat.
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East Asia Summit (EAS) adalah forum regional bagi dialog isu-isu strategis, politik dan 

ekonomi yang luas dan menjadi perhatian dan keprihatian bersama. Forum ini menyatukan 
para pemimpin 10 Negara anggota ASEAN, dan juga Australia, Tiongkok, Jepang, India, 
Korea Selatan, Selandia Baru, Rusia dan Amerika. Respons bencana dan bantuan kemanusiaan 
merupakan salah satu perhatian di kawasan yang menjadi agenda EAS.

BAGAIMANA EAS BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
Sebagai forum antar pemerintahan, EAS bertemu pada tingkat Kepala Negara setiap tahun 
setelah pertemuan tahunan Pemimpin ASEAN, namun tidak memiliki entitas sekretariat 
tetap. Inisiatif yang disepakati dapat dilaksanakan oleh para anggota EAS atas nama forum, 
misalnya EAS Rapid Response Disaster Toolkit yang dibuat oleh Emergency Management 
Australia dan BNPB Indonesia dengan berkolaborasi dengan NDMO dari 18 negara EAS dan 
berkonsultasi dengan ACDM.

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) dibentuk tahun 1985 
dan terdiri dari delapan negara anggota: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, 
Nepal, Pakistan dan Sri Lanka. Tujuan SAARC, sebagaimana tercantum dalam Piagamnya, 
termasuk meningkatkan kesejahteraan orang-orang Asia Selatan dan meningkatkan 
kualitas hidup mereka; mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan; 
mempromosikan dan memperkuat saling ketergantungan; dan mempromosikan kolaborasi 
aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis dan keilmuan. Area 
kerjasama SAARC yang ditentukan termasuk Lingkungan, Bencana alam dan Bioteknologi. 
Arsitektur kemanusiaan SAARC, terdiri dari SAARC Disaster Management Centre (SDMC) 
dan Perjanjian tentang Respons Cepat dalam Bencana Alam, ditandatangani di bulan 
November 2011.

Pacific Islands Forum (PIF) adalah organisasi internasional yang dibentuk dengan perjanjian 
antar 16 negara anggota di kawasan Pasifik4. Mandat PIF adalah untuk menstimulasi 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan tatakelola dan ketahanan politik bagi kawasan 
melalui anjuran-anjuran kebijakan. Mandatnya juga untuk memperkuat kerjasama dan 
keutuhan regional dengan mengkoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan 
keputusan-keputusan pemimpin. Sekretariat PIF terletak di Suva, Fiji.

4 Anggota PIF adalah Australia, Cook Islands, Federated States of Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Selandia Baru, Niue, 
Palau, Papua Nugini, Republic of Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu. Selain 
SPC and PIF, negara-negara Pasifik juga berjejaring melalui Secretariat of Pacific Regional Environment Programme 
(SPREP), yang berfokus pada perubahan iklim dan keberlanjutan sumber daya.
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BAGAIMANA PIF BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
PIF mengadakan pertemuan tahunan pada tingkat Kepala Pemerintahan, yang diikuti dengan 
dialog pasca forum bersama mitra-mitra pemerintah yang utama. Diskusinya meliputi respons 
bencana dan kesiapsiagaan respons bencana.

Pacific Community (SPC)
 mendukung 22 negara dan teritori Kepulauan Pasifik5

 dengan 
mengatasi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh kerentanan iklim dan bencana alam. SPC 
terlibat dalam semua keilmuan terkait bumi, termasuk proses geologi, fisika, kimia dan 
biologi.  SPC mengatur kegiatannya menurut tiga area program teknis: laut dan kepulauan; air 
dan sanitasi; dan pengurangan bencana. Kantor pusatnya berada di Suva, Fiji.

BAGAIMANA SPC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
Meskipun tidak terlibat respons bencana, SPC menyediakan negara anggota dengan 
pengetahuan geologi dasar untuk mendukung kapabilitas kesiapsiagaan respons bencana 
mereka.

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) merupakan forum 21 kesatuan ekonomi di 
lingkaran Pasifik yang mempromosikan kerjasama perdagangan bebas dan ekonomi. APEC 
Emergency Preparedness Working Group (EPWG) mengkoordinasi dan memfasilitasi 
kesiapsiagaan bencana dan kedaruratan dalam APEC. EPWG berfokus pada pengurangan 
risiko bencana dan membangun ketangguhan bisnis dan komunitas melalui pengembangan 
kapasitas, pertukaran informasi, berbagi pengetahuan dan kolaborasi diantara 21 anggotanya. 
Pada tahun 2015, Para Pemimpin APEC mengadopsi Kerangka kerja Pengurangan Risiko 
Bencana APEC untuk mengatasi isu yang disebabkan kerapnya kejadian bencana di kawasan 
Asia-Pasifik. 

BAGAIMANA APEC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
Keketuaan EPWG dilakukan oleh dua anggota selama dua tahun dan terdapat pertemuan 
tiga kali setahun, termasuk sekali dengan para kepala NDMO. EPWG mengadakan lokakarya 
tambahan jika dibutuhkan.

5 Keanggotaan SPC terdiri dari negara-negara PIF ditambah teritori American Samoa, French Polynesia, Guam, New 
Caledonia, Northern Mariana Islands, Pitcairn Islands, Tokelau and Wallis and Futuna, juga Perancis dan Amerika 
Serikat.
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Gambar 5. Organisasi Regional Forum-Forum Antar Pemerintah Asia-Pasifik
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STUDI KASUS 1. INTEROPERABILITAS ANTARA ORGANISASI 
INTERNASIONAL DAN REGIONAL

Di tahun 2015, Sidang Umum PBB menyerukan perkuatan kerjasama antara PBB 
dengan organisasi dan sub-organisasi regional melalui kerangka-kerangka kerja 
yang mencerminkan keunggulan komparatif dari badan PBB dan organisasi regional. 
Diserukan juga keperluan untuk melembagakan dan mengkonsolidasikan kesaling-
tergantungan tersebut kedalam kebijakan.

Organisasi regional semakin aktif dalam aksi kemanusiaan, bekerja untuk 
memobilisasi keanggotaan mereka untuk mendukung pemerintah dari negara yang 
terdampak. Salah satu organisasi regional terdepan dalam hal ini adalah ASEAN.

Sejak 2011, ASEAN dan PBB telah menguraikan kerja sama mereka dalam 
penanggulangan bencana melalui ASEAN-UN Joint Strategic Plan of Action on 
Disaster Management (JSPADM).  JSPADM menjelaskan maksud dan komitmen 
bersama dari entitas dan badan ASEAN dan PBB yang berpartisipasi, dan dipandu 
oleh strategi dan prioritas yang dituangkan oleh ASEAN melalui Program Kerja 
AADMER. JSPADM periode saat ini, dari 2016 sampai 2020, dikelola menurut delapan 
program prioritas yang ada dalam Program Kerja AADMER (2016-2020).

Suatu contoh praktis interoperabilitas ASEAN-UN didalam JSPADM dilakukan oleh 
ASEAN dan OCHA dalam koordinasi respons. Pada tingkat strategis, komitmen 
bersama OCHA dan ASEAN bagi advokasi, koordinasi, perencanaan dan pendanaan 
kemanusiaan yang telah diatur dalam Interoperability Brief yang mendetilkan 
bagaimana Sekretaris Jenderal ASEAN dalam kapasitasnya sebagai ASEAN 
Humanitarian Assistance Coordinator (AHAC), dan ERC PBB serta kantor masing-
masing akan bekerja bersama pada saat dan diantara respons bencana besar.

Pada tingkat operasional, OCHA dan AHA Centre juga bekerja untuk meningkatkan 
interoperabilitas antara mekanisme-mekanisme respons internasional dan regional 
yang dapat dimobilisasi, seperti tim-tim UNDAC dan ERAT, dan wadah koordinasi 
OSOCC dan JOCCA yang mereka bentuk dan dukung. Maka UNDAC dan ERAT secara 
rutin berpartisipasi dalam latihan simulasi bersama dan pelatihan untuk mengetes 
interoperabilitas mereka dalam koordinasi, pengkajian, berbagi informasi, dan 
perencanaan respons. Melalui pengalaman praktis ini, OCHA dan AHA Centre telah 
membuat serangkaian prosedur tetap bagi sistem UNDAC dan ERAT, yang dipakai 
dalam pelatihan anggota tim dan memandu interaksi mereka dalam respons.
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ORGANISASI-ORGANISASI NON-PEMERINTAH
Aktor-aktor masyarakat sipil dapat dibagi dua kategori: LSM nasional dan berbasis komunitas 
dan LSM internasional. Selain hubungan mereka yang mandiri dengan Pemerintah, LSM 
berhimpun menurut jejaring dan konsorsium di tingkat global, regional dan nasional atau 
sub-nasional.

LSM nasional dan berbasis komunitas merupakan organisasi masyarakat sipil yang 
berfungsi di wilayah negara mereka. LSM ini, seringkali bermitra dengan Badan PBB dan 
LSM internasional yang lebih besar, mendukung kegiatan kesiapsiagaan darurat dan respons 
komunitas dan pemerintah. Mereka umumnya memiliki jejaring kuat berbasis komunitas 
yang penting untuk mencapai komunitas terdampak bencana. LSM nasional secara resmi 
terdaftar sebagai organisasi nasional di pemerintahan mereka dan dapat berbasis kepercayaan 
atau sekuler.

LSM internasional yang bergerak dalam kesiapsiagaan dan respons bencana termasuk 
organisasi kemanusiaan dan berbagai mandat bekerja secara mandiri dalam menyediakan 
bantuan kemanusiaan. LSM-LSM internasional terbesar, dalam hal pengeluaran tahunan, 
secara umum berbasis di Amerika dan Eropa, dan mempunyai kantor regional dan Negara 
di Asia and Pasifik serta belahan dunia lain6. Semakin banyak jumlah LSM di Asia dan 
Pasifik dengan program yang mencapai tingkat internasional. LSM internasional menerima 
pendanaan rutin dari donor Pemerintah, pihak perusahaan dan yayasannya, namun semakin 
besar porsi pendanaannya berasal dari masyarakat umum di Negara asal dan Negara tempat 
beroperasinya. Seperti LSM nasional, LSM internasional juga dapat berbasis kepercayaan atau 
sekuler.

BAGAIMANA LSM BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
LSM nasional dan internasional seringkali mengatur diri mereka melalui konsorsium 
untuk terlibat dengan sistem pemerintah. Banyak LSM juga terlibat secara langsung dengan 
pemerintah lokal atau, bagi LSM yang lebih besar, di tingkat nasional. Di kebanyakan negara, 
ada sejumlah konsorsium LSM yang tidak mencoba untuk menjadi perwakilan komunitas 
LSM secara keseluruhan. Keterlibatan dengan Pemerintah berbasis sektor-sektor tertentu.

Kehadiran LSM internasional di suatu negara difasilitasi melalui pendaftaran resmi di 
pemerintah negara tersebut dan dipandu dengan nota kesepahaman tersendiri dengan NDMO 
atau kementerian tertentu yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pembangunan 

6 Menurut ALNAP, lima LSM internasional terbesar, diukur dari pengeluaran program kemanusiaan di tahun 2015, 
adalah Médecins sans Frontières, International Rescue Committee, Oxfam International, Save the Children Alliance, and 
World Vision International..

D.
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Banyak LSM internasional terlibat dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana yang berkelanjutan, 
Pengurangan Risiko Bencana (PRB), atau pembangunan di suatu negara, yang membantu 
mereka dalam merespons secepatnya ketika ada krisis kemanusiaan. Di beberapa negara 
terdapat forum LSM internasional, yang menjadi titik pelibatan utama bagi struktur 
koordinasi internasional.

STUDI KASUS 2. ORGANISASI LSM UNTUK AKSI BERSAMA PADA 
TINGKAT REGIONAL DAN GLOBAL

Pada tingkat regional dan nasional, konsorsium LSM menjadi penting untuk 
memastikan bahwa mereka terlibat erat dan mempunyai suara bersama dalam 
urusan kemanusiaan.

Konsorsium bernama Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) 
bertujuan mempromosikan koordinasi dan berbagi informasi diantara LSM and 
pemangku kepentingan lainnya demi pengurangan bencana dan respons yang 
efektif. Dengan jejak rekam yang kuat di kawasan ini, para anggota jejaring secara 
berkesinambungan terlibat dengan komunitas lokal, yang memperkuat ketangguhan 
bencana mereka; menyediakan bantuan kemanusiaan seperti pangan, air, hunian 
dan layanan kesehatan; membantu fasilitas penting seperti sekolah dan rumah sakit; 
menciptakan kesadaran; advokasi bagi perubahan kebijakan dan perbaikan kapasitas 
organisasi berbasis komunitas.

South Asia Together for Humanitarian Imperative (SATHI) terdiri dari delapan 
jejaring LSM berbasis negara di kawasan SAARC. Inisiatif ini menyediakan suatu 
platform bagi masyarakat sipil untuk berdiskusi, belajar dan berbagi pengetahuan, 
kerjasama advokasi dan teknis atau berbagi kapasitas operasional.

AADMER Partnership Group (APG) adalah jejaring regional LSM di kawasan ASEAN. 
Jejaring ini terdiri dari enam LSM internasional dan dipimpin oleh LSM regional 
(Mercy Malaysia).  APG saat ini tengah melebarkan keanggotaannya dengan 
menambah LSM regional dan konsorsium nasional, dengan tujuan mencapai lebih 
dari 50% keanggotaan regional di pertengahan 2018.

Asia Preparedness Partnership (APP) merupakan platform regional yang 
menyatukan beberapa konsorsium LSM, perwakilan NDMO dan dunia usaha dari 
enam negara untuk saling mendukung dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana. 
Sekretariat APP disediakan oleh Asian Disaster Preparedness Centre.



Sebuah Panduan Piranti-piranti dan Layanan-layanan Internasional

35

E.

Internasional Council of Voluntary Agencies (ICVA) adalah jejaring global dari lebih 
110 LSM nasional, regional dan internasional. Tujuan ICVA untuk membuat aksi 
kemanusiaan lebih berprinsip dan lebih efektif dengan mendukung upaya-upaya LSM 
dalam mempengaruhi kebijakan dan praktek. ICVA berkantor di Jenewa, Swiss dan 
telah membentuk pusat-pusat di kawasan Afrika, Timur Tengah dan Asia untuk lebih 
baik mendukung LSM di tingkat regional dan nasional.

InterAction merupakan gabungan dari 180+ LSM internasional dan mitra-mitra yang 
berkomitmen pada penghapusan kemiskinan dan kerentanan ekstrim, memperkuat 
hak-hak manusian dan partisipasi warga, menjaga kelestarian bumi, mendorong 
perdamaian, dan memastikan martabat setiap orang.

Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR) adalah aliansi sukarela 
dari sembilan LSM internasional terkemuka. SCHR mendukung aksi kemanusiaan 
berkualitas, akuntabel dan yang memberi pembelajaran.

Jejaring START, terdiri dari 42 badan nasional dan internasional, bertujuan mengubah 
sistem kemanusiaan melalui serangkaian program bantuan inovatif dan dengan 
membuat bentuk keuangan bantuan baru.

Jejaring NEAR adalah jejaring global yang baru terbentuk, terdiri dari organisasi lokal 
dan nasional yang bersatu dengan tujuan memastikan bahwa aksi kemanusiaan 
dipimpin oleh lokal dan bahwa penyaluran bantuan dilakukan secara lebih efektif dan 
efektif bagi orang yang membutuhkan.

PEMERINTAH NEGARA LAIN YANG MEMBANTU 
Pemerintah yang membantu (donor) penting dalam respons bencana. Mereka dapat 
membantu secara langsung melalui kontribusi bilateral ke negara terdampak, termasuk 
melalui mobilisasi bantuan MCDA. Mereka juga dapat menyalurkan pendanaan melalui badan 
multilateral seperti Badan PBB, organisasi regional, Gerakan Palang Merah / Bulan Sabit 
Merah dan LSM. Beberapa donor secara rutin merespons kebutuhan-kebutuhan di negara 
terdampak bencana, baik dari kawasan Asia dan Pasifik maupun dari Eropa dan Amerika 
(Gambar 6).

BAGAIMANA PEMERINTAH NEGARA LAIN YANG MEMBANTU (DONOR) BEKERJA 
DENGAN PEMERINTAH TERDAMPAK?
Banyak donor telah membentuk struktur kerjasama bantuan, yang kerap ditempatkan didalam
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kementerian luar negeri mereka. Manajemen harian dari kerjasama dilakukan melalui 
kedutaan di negara terdampak.

Gambar 6. Donor-donor Aktif di Asia Pasifik
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F. ASET-ASET MILITER ASING 
Dalam bencana alam besar, dimana negara terdampak memohon, memperbolehkan atau 
menerima bantuan internasional, foreign military assets (FMA) semakin banyak terlibat 
dalam operasi respons. FMA dapat dikirim ke negara berdaulat lain melalui kerjasama 
bilateral, seperti Status of Forces Agreement (SOFA), atau perjanjian multilateral antar 
pemerintah.

Dalam hal ini, komunitas kemanusiaan harus menentukan strategi umum dan pendekatan 
yang selaras dan konsisten terhadap interaksi dengan aktor-aktor militer dan penggunaan 
asset-aset militer asing dan/atau nasional untuk mendukung operasi respons kemanusiaan.

OCHA dan personil Humanitarian Civil-Military Coordination (UN-CMCoord) telah 
membangun strategi UN-CMCoord. Strategi ini menguraikan mekanisme koordinasi dan 
penghubung yang sesuai dengan aktor-aktor militer nasional dan/atau asing jika diperlukan. 
Hal ini mencakup hubungan-hubungan bagi semua aktor kemanusiaan dan badan koordinasi, 
dan juga urusan staf dan pelatihan yang sesuai bagi semua organisasi yang terlibat.

BAGAIMANA ASET MILITER ASING (FMA) BEKERJA DALAM MENDUKUNG 
PEMERINTAH?

Kebanyakan permohonan akan FMA dari organisasi kemanusiaan adalah untuk bantuan 
tidak langsung dan dukungan infrastruktur, termasuk teknisi, transportasi dan angkatan 
udara. FMA hanya boleh dikirim ketika adanya permohonan, atau dengan persetujuan, dari 
negara terdampak dan perlu diberikan dengan bebas biaya. FMA perlu diminta hanya jika aset 
tersebut dapat memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang kritis dan ketika tidak ada pilihan 
sebanding dari pihak sipil. Jadi assetnya harus unik dalam hal kapabilitas dan ketersediaan. 
Menurut konteks dan strategi UN-CMCoord yang berlaku, suatu proses Permohonan 
Bantuan (RFA – Request for Assistance) untuk penggunaan FMA perlu dimulai sedini 
mungkin dalam operasi.

DUNIA USAHA 
Dunia usaha merupakan bagian penting dari komunitas lokal yang terdampak krisis 
kemanusiaan, dan telah lama terlibat dalam kesiapsiagaan kedaruratan kemanusiaan, respons 
dan pemulihan. Dunia usaha hadir sebelum krisis kemanusiaan terjadi dan ketika berlangsung, 

G.
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dan mereka menjadi bagian masyarakat yang pertama merespons. Baik aktor-aktor dunia 
usaha besar dan kecil, baik yang langsung terlibat dalam konteks kemanusiaan atau secara 
langsung melalui rantai pasokan, dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, jejaring dan 
pengaruh mereka sendiri untuk menangani kebutuhan-kebutuhan kemanusiaan dan membuat 
kontribusi positif bagi kesinambungan perdamaian dan pembangunan jangka panjang. 
Mereka dapat melakukannya secara mandiri dengan bekerja sama dengan orang-orang 
terdampak krisis, dan juga berkolaborasi dengan organisasi kemanusiaan di tingkat lokal, 
regional dan nasional.

Connecting Business initiative (CBi) merupakan inisiatif berbagai pemangku kepentingan 
yang dipimpin oleh dunia usaha yang bertujuan mentransformasi cara keterlibatan dunia 
usaha sebelum, selama dan setelah krisis kemanusiaan. Didorong oleh OCHA dan UNDP, 
CBi mendukung upaya-upaya para jejaring dunia usaha dalam menciptakan komunitas yang 
lebih tangguh melalui aksi-aksi terkoordinir dalam pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan 
darurat, respons dan pemulihan. Melalui jejaring CBi, pihak dunia usaha terhubung dan 
berkontribusi kepada struktur disuatu negara. Aksi bersama ini menunjukkan keuntungan 
signifikan dan membantu perusahaan untuk: 

1. Melindungi bisnis dan mata rantai mereka dari gejolak dengan mengintegrasikan 
pengurangan risiko bencana kedalam proses bisnis dan investasi;

2. Mengefisienkan keterlibatan mereka melalui saluran tunggal dan terkoordinir, dibanding 
saluran masing-masing perusahaan;

3. Mendapatkan kesempatan bermitra sebagai hasil dari hubungan mereka dengan 
perencanaan, kebijakan dan proses penanggulangan bencana nasional;

4. Mengumpulkan sumber daya demi dampak yang lebih besar dan biaya transaksi yang 
sedikit;

5. Mengakses informasi yang membantu mereka menyebarkan informasi kewaspadaan dan 
situasi darurat, menerima saran dan terhubung dengan dukungan jejaring mitra global 
serta jejaring anggota CBi; dan

6. Berkontribusi dalam meningkatkan kebijakan dan regulasi melalui sikap bersama dunia 
usaha.

Diawal 2018, CBi didukung lima platform di Asia dan Pasifik – di Fiji, Myanmar, Filipina, Sri 
Lanka dan Vanuatu, serta satu platform di Pasifik (Gambar 7).

Untuk informasi lebih lanjut: www.connectingbusiness.org
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Gambar 7. Hub Nasional Connecting Business Initiative di Asia Pasifik

BAGAIMANA DUNIA USAHA BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
Pemerintah dapat ditemui oleh dunia usaha yang ingin menawarkan bantuan dan perlu 
memastikan jika tawaran bantuan tersebut bermanfaat. Modalitas bantuan dunia usaha 
beragam, dan ada baiknya mendekati suatu spektrum luas perusahaan yang tertarik 
berkontribusi pada bantuan bencana melalui Kamar Dagang nasional atau lokal (atau 
sejenisnya) atau jejaring CBi, dimana mereka ada.

Kebanyakan dunia usaha yang mendukung respons bencana melakukannya secara mandiri. 
Meskipun dunia usaha mempunyai keterlibatan sendiri dengan komunitas, mereka perlu, 
seperti pemangku kepentingan kemanusiaan lainnya, mengkoordinasikan aktivitas dengan 
pemerintah dan mengikuti strategi dan rencana respons nasional.
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End of chapter notes
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IV.
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INTERNASIONAL
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IV. MEKANISME-MEKANISME 
KOORDINASI INTERNASIONAL
Respons bencana efektif memerlukan koordinasi yang baik di tingkat global, regional dan 
nasional. Seperti disinggung diatas, PBB telah membentuk sejumlah mekanisme koordinasi 
saling-bergantung yang didesain untuk memfasilitasi interaksi diantara pelaku kemanusiaan, 
pemerintah dan dan mitra lain demi penyampaian bantuan yang koheren dan berprinsip 
kepada orang-orang yang terdampak krisis.

Bagian Pedoman ini menjelaskan kerangka kerja struktur dan protokol operasi koordinasi 
internasional utama, dengan mendetilkan bagaimana komponen mekanisme bekerja selama 
kedua fase respons kedaruratan dan kesiapsiagaan. Pedoman ini juga menyediakan informasi 
tentang bagaimana mekanisme-mekanisme koordinasi ini terhubung satu sama lain dan 
bagaimana mereka bekerja dengan pemerintah. Gambar 8 menggambarkan jejaring tingkat 
global, regional, dan negara serta mekanisme penjembatan yang ada. Mekanisme tersebut 
termasuk:

MEKANISME TINGKAT GLOBAL 

1. Emergency Relief Coordinator (ERC)

2. Inter-Agency Standing Committee (IASC)

MEKANISME TINGKAT REGIONAL 

1. Inter-Agency Standing Committee Regional Network for Asia and Pasifik (IASC RN)

2. Regional Consultative Group (RCG) on Humanitarian Civil-Military Coordination

3. Pacific Humanitarian Team (PHT)

4. ASEAN Committee for Disaster Management (ACDM)

MEKANISME TINGKAT NEGARA 

1. Resident and Humanitarian Coordinators (RC/HC)

2. Humanitarian Country Team (HCT)

AKTOR-AKTOR YANG BERKOORDINASI

1. Pendekatan Cluster
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2. Humanitarian Civil-Military Coordination (UN-CMCoord)

3. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

4. ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management 
(AHA Centre)

5. SAARC Disaster Management Centre (SDMC)

Kerangka-kerangka kerja koordinasi yang dipimpin pemerintah bervariasi antar negara 
dan umumnya dijelaskan dalam kerangka kerja atau perundangan penanggulangan bencana 
nasional. Buku pedoman ini tidak mencakup kerangka kerja koordinasi nasional tersebuthere.

MEKANISME-MEKANISME TINGKAT GLOBAL 
Emergency Relief Coordinator (ERC) adalah pejabat PBB paling senior untuk urusan 

kemanusiaan dan yang diamanatkan oleh Sidang Umum PBB untuk mengkoordinasikan 
bantuan kemanusiaan internasional selama respons kedaruratan, baik yang dilakukan 
oleh pemerintah, antar pemerintahan atau organisasi non-pemerintah (Gambar 8). Dia 
melapor secara langsung kepada Sekretaris Jenderal PBB dan secara khusus bertanggung 
jawab memproses permohonan negara anggota; mengkoordinasi bantuan kemanusiaan; 
memastikan manajemen dan berbagi informasi yang mendukung peringatan dini dan respons; 
memfasilitasi akses ke daerah bencana; mengorganisir pengkajian kebutuhan; menyiapkan 
permintaan bersama; memobilisasi sumber daya pendukung respons kemanusiaan; dan 
mendukung transisi yang mulus dari operasi tanggap darurat ke pemulihan.

BAGAIMANA ERC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
ERC bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua kedaruratan 
yang memerlukan bantuan kemanusiaan internasional serta mensupervisi aksi-aksi Resident 
Coordinator (RC) PBB dan Humanitarian Coordinator (HC) di tingkat negara. Dia juga 
berperan penting dalam advokasi dan penggalangan dana bagi aksi-aksi kemanusiaan. 

A.
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Gambar 8. Struktur kepemimpinan Kemanusiaan IASC
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Inter-Agency Standing Committee (IASC) merupakan forum antar-badan untuk 
koordinasi, pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan yang melibatkan mitra 
kemanusiaan utama PBB dan non-PBB. IASC dipimpin oleh ERC. Keanggotaan IASC adalah 
FAO, OCHA, IOM, UNDP, UNFPA, UN-HABITAT, UNHCR, UNICEF, WFP dan WHO. 
Undangan tetap IASC adalah ICRC, ICVA, IFRC, InterAction, OHCHR, SCHR, Office 
of  Special Rapporteur on  Human Rights of Internally Displaced Persons dan Bank Dunia 
(Gambar 9).

IASC bekerja untuk meningkatkan efektivitas sistem kemanusiaan secara keseluruhan. 
Selain pertemuan tingkat pimpinan, IASC mempunyai sejumlah kelompok tambahan. 
Kelompok Kerja IASC diikuti para direktur kebijakan (atau setara) organisasi IASC. Fokus 
kelompok kerja ini adalah pada kebijakan kemanusiaan. Setiap kelompok bertanggung jawab 
untuk membuat kebijakan dan panduan sesuai dengan keputusan-keputusan strategis yang 
dibuat oleh IASC; mengusulkan isu-isu strategis kepada IASC; membentuk dan mengawasi 
kerja kelompok tugas1; membentuk dan memantau Kelompok-kelompok Rujukan2; 
dan berkolaborasi dengan  Emergency Directors Group (EDG) dalam menentukan dan 
mengelaborasi isu-isu kebijakan yang berdampak langsung pada operasi-operasi kemanusiaan. 
EDG terdiri dari para direktur operasi organisasi IASC dan berfokus pada pemantauan 
operasi-operasi kemanusiaan sedunia. Ketika diperlukan mengingat kegawatan atau besarnya 
suatu krisis, EDG dapat melakukan peran pengawasan lebih langsung pada suatu respons 
kemanusiaan, mendukung pengambilan keputusan operasional komunitas kemanusiaan di 
tingkat nasional.

BAGAIMANA IASC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
IASC dan badan tambahannya merupakan mekanisme global. Di tingkat negara, 
Humanitarian Country Teams (HCTs) mempunyai fungsi dan keanggotaan yang mirip 
dengan IASC, dan terdiri dari organisasi kemanusiaan yang berada atau bekerja di negara tuan 
rumah.

1  Kelompok tugas berbatas waktu bekerja untuk hasil yang diharapkan terhadap prioritas tematik. Tugas para kelompok: 
Akuntabilitas pada Populasi Terdampak dan Perlindungan dari Eksploitasi dan Penyiksaan Seksual; Pendanaan 
Kemanusiaan; Perlindungan (dibawah cluster Perlindungan global); dan Memperkuat Hubungan antara  Kemanusiaan / 
Pembangunan dengan fokus pada konteks bencana yang berlarut

2  Kelompok-kelompok Rujukan adalah komunitas praktis sukarela yang berafiliasi dengan IASC, namun tidak dibawah 
supervisinya. Kelompok ini termasuk: Risiko, Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan; Jender dan Aksi kemanusiaan; 
Penanganan Kemanusiaan di Daerah Urban; Kesehatan Mental dan Dukungan Psikososial dalam Kedaruratan; 
Pengungsian yang Berlarut.
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Gambar 9. Inter-Agency Standing Committee
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MEKANISME-MEKANISME TINGKAT REGIONAL 
Inter-Agency Standing Committee Regional Network for Asia and Pasifik (IASC 

RN) adalah platform koordinasi informal yang diketuai oleh OCHA. Keanggotaannya sama 
dengan IASC namun di tingkat regional. Agenda utama IASC RN berfokus pada dukungan 
kesiapsiagaan respons darurat di  tingkat regional; memastikan respons berkualitas tinggi 
diseluruh kawasan, termasuk advokasi perlindungan kemanusiaan, akses dan hak-hak asasi 
manusia lainnya yang dekat dengan agenda kemanusiaan; dan mendukung kontekstualisasi 
regional serta pelaksanaan kebijakan dan panduan kemanusiaan global.

IASC RN melakukan pertemuan tingkat direktur dua kali setahun dan mempunyai dua sub-
kelompok –  Emergency Preparedness Working Group (EPWG) dan Gender in Humanitarian 
Action Working Group (GiHA) – yang bertemu setiap kuartal. Terdapat pula sebuah 
kelompok kerja Bantuan Tunai yang berafiliasi dengan IASC RN.

Regional Consultative Group (RCG) on Humanitarian Civil-Military Coordination 

for Asia and Pacific dibentuk tahun 2014 dan berperan sebagai forum para pemangku 
kepentingan regional yang mengumpulkan para aktor kemanusiaan, sipil dan militer 
yang terlibat dalam perencanaan dan respons bencana di kawasan. RCG dibentuk untuk 
mendiskusikan perencanaan kesiapsiagaan respons, dengan fokus pada koordinasi 
perencanaan operasional antara aktor-aktor sipil dan militer untuk beberapa negara prioritas 
di kawasan – Bangladesh, Nepal, Indonesia, Myanmar dan Filipina. RCG juga memfasilitasi 
pertukaran informasi dan ide-ide inovatif; sehingga memungkinkan respons bencana efektif 
yang terkoordinir dan berdasarkan kebutuhan. RCG juga memperkuat hubungan-hubungan 
antara platform relevan lainnya, dengan menekankan hubungan antara kelompok koordinasi 
sipil-militer bagi kemanusiaan di tingkat regional dan global.  RCG dipimpin oleh negara 
anggota di Asia dan Pasifik dengan dukungan dari OCHA.

Pacific Humanitarian Team (PHT) merupakan Humanitarian Country Team (HCT) 

khusus di Pasifik yang mencakup 14 negara dan teritori Pasifik. PHT adalah jejaring organisasi 
kemanusiaan yang bekerja bersama untuk membantu negara-negara Kepulauan Pasifik 
dalam menyiapkan dan merespons bencana.  PHT bekerja dengan Pemerintah di Pasifik 
dan para mitra untuk memastikan adanya pengaturan-pengaturan yang dibutuhkan dalam 
mendukung respons bencana internasional yang dipimpin nasional secara efektif. PHT telah 
disetujui sebagai badan koordinasi oleh IASC dan dikelola melalui sembilan cluster regional 
yang mendukung mekanisme koordinasi nasional, termasuk dua kelompok kerja regional 
tentang Bantuan Tunai dan Komunikasi. OCHA memimpin PHT bersama dengan RC. 
Untuk informasi lebih lanjut tentang PHT lihat: www.reliefweb.int/report/world/pacific-
humanitarian-team-commitment-action 

B.
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ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), dibentuk tahun 20033, terdiri 
dari perwakilan NDMO dari setiap Negara anggota ASEAN dan bertanggung jawab secara 
keseluruhan untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana 
regional bagi 10 Negara anggota ASEAN.  ACDM melakukan pengawasan kebijakan dan 
mengawasi pelaksanaan Program Kerja AADMER 2016-2020. 

STUDI KASUS 3. KOORDINASI SIPIL-MILITER 

Salah satu rekomendasi dari RCG adalah penguatan prediktabilitas dan pemahaman 
bersama akan mekanisme-mekanisme koordinasi sipil-militer dan fungsinya masing-
masing dalam suatu respons. Dokumen Humanitarian Coordination Civil-Military in 
Disaster Response: Towards a Predictable Model menjelaskan mekanisme-mekanisme 
utama koordinasi sipil-militer dan bagaimana pengaktifannya dalam respons bencana 
di Asia dan Pasifik yang sesuai dengan kerangka kerja dan panduan global dan regional. 
Meliputi lima bab tentang lima  negara yang diprioritaskan, dokumen ini memperluas 
pemahaman konteks unik koordinasi sipil-militer kemanusiaan di kawasan Asia, dan 
memperkuat hubungan-hubungan antara panduan dan struktur global, regional dan 
nasional tentang koordinasi sipil-militer dalam respons bencana.

MEKANISME-MEKANISME TINGKAT NEGARA 
Resident Coordinator (RC)  PBB merupakan perwakilan dari Sekretaris Jenderal PBB di 
suatu negara dan memimpin Tim Negara PBB (UNCT).  Resident Coordinator didukung 
oleh Kantor Resident Coordinator PBB (UNRCO), dan dia dimandatkan melalui surat dari 
Sekretaris Jenderal PBB kepada Pemimpin Negara atau Pemerintahan.

Humanitarian Coordinator (HC) ditunjuk oleh ERC, dengan pertimbangan dari IASC, 
ketika bantuan kemanusiaan internasional berskala besar dan/atau berlanjut dibutuhkan 
disuatu negara.  Keputusan penunjukkannya seringkali dilandasi dengan mulainya suatu 
bencana atau krisis yang memburuk secara cepat, dan hal ini dibuat dengan berkonsultasi 
dengan Pemerintah terdampak. Dalam beberapa kasus, ERC dapat memilih untuk 
menetapkan RC sebagai HC. Di kasus lain, pemimpin badan yang lain (dari PBB dan/atau 
LSM internasional yang berpartisipasi dalam sistem respons terkoordinasi) dapat ditunjuk, 
dan/atau seorang HC dapat dikirim dari kumpulan kandidat HC yang telah diseleksi 

3  ACDM telah ada sejak 1970s, namun secara signifikan diperkuat tahun 2003.

C.
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sebelumnya. HC memegang kepemimpinan HCT disaat krisis. Jika tidak ada HC, RC akan 
bertanggung jawab untuk koordinasi strategis dan operasional dari upaya-upaya respons 
anggota UNCT dan aktor kemanusiaan relevan lainnya.

BAGAIMANA RC DAN/ATAU HC BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
Resident Coordinator PBB merupakan pejabat senior PBB di suatu Negara dan menjadi 
kontak pertama PBB bagi Pemerintah (Gambar 10). RC memimpin UNCT dan bertanggung 
jawab akan koordinasi seluruh kegiatan operational PBB. Namun, jika seorang HC ditunjuk, 
dia akan memegang kepemimpinan respons kemanusiaan dan mendukung koordinasi 
semua organisasi kemanusiaan yang relevan (PBB dan non-PBB). HC menjadi kontak utama 
Pemerintah untuk respons bencana. Dalam situasi kemanusiaan dimana HC tidak ditunjuk, 
RC PBB tetap menjadi kontak utama bagi Pemerintah dan dapat memimpin HCT maupun 
UNCT.

Humanitarian Country Team (HCT) adalah suatu forum pengambilan keputusan di suatu 
negara yang berfokus pada arahan strategis dan kebijakan bersama pada isu-isu terkait aksi 
kemanusiaan. Keanggotaan HCT umumnya mencerminkan keanggotaan IASC pada suatu 
negara. HCT terdiri dari organisasi kemanusiaan PBB dan non-PBB yang menetap dan/atau 
bekerja didalam negera dan juga LSM nasional. HCT dipimpin oleh HC, atau jika tidak ada 
HC, oleh RC PBB. Beberapa HCT juga telah memutuskan untuk memasukkan perwakilan 
pemerintah donor dan/atau jejaring dunia usaha dalam kepesertaannya.

BAGAIMANA SUATU HCT BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
Fungsi utama HCT adalah untuk menyediakan panduan strategis dan kebijakan bagi aktor-
aktor kemanusiaan; namun, HCT juga dapat berperan sebagai kontak utama tingkat strategis 
bagi Pemerintah (Gambar 10). Jika sesuai, HCT dapat membantu pembuatan rencana respons 
kemanusiaan yang selaras dengan rencana respons nasional.
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Gambar 10. Koordinasi dan Interaksi IASC dengan Pemerintah 



Sebuah Panduan Piranti-piranti dan Layanan-layanan Internasional

51

AKTOR-AKTOR YANG BERKOORDINASI
Pendekatan Cluster merupakan kerangka kerja yang dikelola IASC yang diadopsi sebagai 
bagian dari Reformasi Kemanusiaan tahun 2005. Cluster mengelompokkan organisasi 
operasional PBB dan non-PBB ke dalam setiap sektor-sektor utama dari aksi kemanusiaan 
(Gambar 11). Cluster beroperasi di tingkat global dan negara untuk mendukung Pemerintah 
Nasional dalam mengatur bantuan internasional.

Di tingkat global, cluster bertanggung jawab untuk memperkuat keseluruhan sistem 
kesiapsiagaan dan mengkoordinasi kapasitas teknis respons bagi kedaruratan kemanusiaan 
didalam sektor-sektor mereka. Jika dibutuhkan, cluster tingkat negara dapat dibentuk disaat 
bencana. Berdasarkan pengkajian didalam negara tentang kebutuhan yang berlanjut, mereka 
mungkin tetap tinggal atau kembali setelah fase awal respon. Di tingkat negara, cluster 
memastikan bahwa aktivitas organisasi kemanusiaan dikoordinasikan dan menjadi kontak 
pertama bagi pemerintah, RC PBB dan HC (Gambar 10). Sedapat mungkin, struktur cluster 
mencerminkan struktur respons nasional4, menggunakan terminologi yang mirip atau identik 
dengan yang dipakai sektor nasional, dan dipimpin bersama dengan perwakilan pemerintah.

Secara global, 11 cluster telah dibentuk dengan badan pemimpin cluster yang ditunjuk dan 
akuntabel kepada IASC. Di tingkat negara, cluster5 dipimpin oleh badan tingkat negara atau 
perwakilan LSM yang akuntabel kepada RC PBB atau HC. Namun, para badan pemimpin 
cluster di tingkat negara tidak mesti sama dengan badan yang memimpin sektor global. 
Kepemimpinan cluster perlu didasari konteks lokal dan kapasitas para organisasi yang sudah 
berada di lokasi. Struktur clusters di tingkat negara juga perlu diadaptasi ke kebutuhan lokal; di 
Asia-Pasifik, ada 17 negara dengan cluster/sektor yang aktif (Gambar 12). Cluster-cluster sub-
nasional dapat dibentuk ketika dibutuhkan, demikian juga, para pemimpin cluster lokal tidak 
mesti sama dengan badan yang memimpin sektor di tingkat negara. Khusus di Pasifik, PHT 
merupakan pengaturan cluster regional yang mendukung pengaturan koordinasi nasional.

BAGAIMANA CLUSTER BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?

Dukungan cluster dalam negeri merespons kebutuhan-kebutuhan pemerintah melalui 
dukungan bersama ke kementerian terkait. Cluster didalam negeri dapat diakses melalui HC, 
HCT atau organisasi pemimpin cluster.

Untuk informasi lebih lanjut: www.humanitarianresponse.info/en/coordination/clusters 

4  Beberapa cluster yang dibentuk untuk mengkoordinasikan layanan bersama seperti logistik dan telekomunikasi darurat 
mungkin tidak memiliki rekan di nasional.

5  Di beberapa negara Asia-Pasifik, kata sektor lebih disukai.

D.
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Gambar 11. Pendekatan Cluster
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Gambar 12. Negara-negara dengan Cluster / Sektor IASC aktif

Humanitarian Civil-Military Coordination (UN-CMCoord) adalah dialog dan interaksi 
antara aktor-aktor sipil dan militer dalam kedaruratan kemanusiaan yang diperlukan untuk 
menjaga dan mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan, menghindari kompetisi, 
meminimalkan ketidak-konsistenan dan, jika sesuai, mencapai tujuan-tujuan bersama. Elemen 
utama koordinasi dalam bencana alam dan kedaruratan kompleks adalah berbagi informasi, 
berbagi tugas dan perencanaan bersama. Cakupan dan metode dari elemen-elemen utama 
ini akan berubah sesuai dengan konteks dan dengan fokus dari kelima tugas utama UN-
CMCoord:
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1. Membangun dan menjaga dialog dengan kekuatan militer;

2. Menentukan mekanisme untuk bertukar informasi dan aksi kemanusiaan dengan 
kekuatan militer dan kelompok-kelompok bersenjata lainnya;

3. Membantu negosiasi di wilayah-wilayah kritis dalam interaksi kemanusiaan-militer;

4. Mendukung pengembangan dan diseminasi panduan dengan konteks khusus bagi 
interaksi komunitas kemanusiaan dengan  militer; dan

5. Memantau aktivitas kekuatan militer dan memastikan adanya dampak positif bagi 
komunitas kemanusiaan.

Jika diperlukan, suatu pengaturan koordinasi sipil-militer yang dipimpin Pemerintah 
dapat dibentuk. Penggunaan militer asing dan/atau nasional dalam mendukung operasi 
kemanusiaan merupakan suatu pilihan untuk melengkapi mekanisme yang ada.

UN-CMCoord merupakan suatu komponen penting dalam berbagai respons di Asia dan 
Pasifik karena tentara nasional seringkali ditugaskan sebagai perespons pertama dan lazimnya 
pengaturan diantara para militer dalam mendukung bantuan kemanusiaan dan penyelamatan 
bencana. Ketika skala bencana melampaui kapasitas nasional, negara terdampak, dengan 
berkonsultasi dengan komunitas kemanusiaan, dapat menentukan perlunya dukungan aset-
aset militer asing. Dalam kasus tersebut, dibutuhkan suatu wadah koordinasi antara aktor-
aktor sipil and militer.

UN-CMCoord bertanggung jawab pada HC dalam menentukan strategi yang menyeluruh 
dan konsisten bagi interaksi sipil-militer dan penggunaan aset militer asing yang mendukung 
prioritas kemanusiaan. Aset militer tetap dibawah kendali militer, dan pelaksanaanya harus 
berkarakter sipil dibawah otoritas tanggung jawab organisasi sipil. Hal ini tidak berarti aset-
militer diperintahkan dan dikendalikan oleh pihak sipil.

BAGAIMANA UN-CMCOORD MENDUKUNG PEMERINTAH?
Platform UN-CMCoord dibentuk dan dipimpin oleh Pemerintah terdampak dan didukung 
oleh OCHA dan organisasi kemanusiaan lain dengan tanggung jawab khusus UN-CMCoord, 
seperti World Food Programme (WFP).

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) adalah bagian dari 
Sekretariat PBB dan bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan institusi kepada ERC 
di tingkat global dan kepada RC PBB dan HC di tingkat negara. OCHA mengkoordinasikan 
aksi kemanusiaan, mendorong hak-hak orang yang membutuhkan, mengembangkan 
kebijakan dan analisa kemanusiaan, menangani sistem informasi kemanusiaan dan 
menjalankan pendanaan kemanusiaan. OCHA berpusat di Jenewa dan New York dengan 
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keberadaan yang kuat di tingkat Regional Asia dan Pasifik.

Kantor OCHA regional di Asia and Pasifik (ROAP) berlokasi di Bangkok, Thailand. ROAP 

membantu 27 negara di Asia Selatan, Timur, dan Tenggara serta Pasifik,6 dan melengkapi 
kantor OCHA untuk Kepulauan Pasifik jika dibutuhkan. Kantor OCHA untuk Kepulauan 

Pasifik (OP) berada di Suva, Fiji. OP mendukung 14 negara-negara Pasifik7
 dibawah 

kepemimpinan dua RC PBB di Fiji dan Samoa. Selain itu, OP mendukung tim kemanusiaan di 
Pasifik.

OCHA juga mempunyai kantor negara di Afghanistan, Myanmar, Pakistan dan Filipina, 
menyediakan dukungan ke HC dan HCT setempat. Keberadaan OCHA yang kecil disebut 
Humanitarian Advisory Team (HAT) yang berada di tingkat negara namun menjalankan 
bagian fungsi dari kantor regional. HAT mendukung RC atau RC/HC. ROAP mempunyai 
HAT di Indonesia, Jepang dan Republik Rakyat Demokratik Korea.

BAGAIMANA OCHA BEKERJA DENGAN PEMERINTAH?
RC PBB dan/atau HC merupakan merupakan kontak pertama bagi Pemerintah dengan 
sistem kemanusiaan internasional. OCHA secara khusus mendukung RC PBB melalui 
kantor regionalnya dan HC melalui kantor negaranya atau di beberapa tempat melalui HAT. 
OCHA juga semakin banyak bekerja secara langsung dengan badan-badan Pemerintah 
relevan, terutama NDMO, dengan menyediakan dukungan koordinasi kedaruratan yang 
dipimpin Pemerintah, aktivitas kesiapsiagaan, dan/atau pengembangan kapasitas. OCHA juga 
mendukung organisasi regional yang mempunyai mandat kemanusiaan.

ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management 

(AHA Centre) dibentuk di bulan November 2011 dan bertanggung jawab untuk koordinasi 
operasional dari semua aktivitas didalam AADMER. Selaras dengan One ASEAN One 
Response, AHA Centre memfasilitasi kerjasama dan koordinasi diantara negara anggota 
ASEAN dan bekerja dengan badan-badan ASEAN yang beragam. AHA Centre juga bekerja 
dengan berbagai mitra-mitra dan pemangku kepentingan, termasuk mitra dialog, sektoral 
dan pembangunan ASEAN, PBB, Gerakan Palang Merah / Bulan Sabit Merah, organisasi 
internasional, masyarakat sipil, kelompok pemuda, dunia usaha, akademisi dan institusi riset, 
serta media. Untuk meningkatkan keterlibatan dengan masyarakat sipil, ACDM dan AHA 
Centre bekerja erat dengan AADMER Partnership Group (APG), suatu kerangka kerja 

6  Afghanistan, Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kamboja, Tiongkok, DPR Korea, India, Indonesia, Jepang, Laos, 
Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, 
Singapura, Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste dan Vietnam

7  Negara Federasi Micronesia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, Palau, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, 
Cook Islands, Niue, Samoa dan Tokelau
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kemitraan antar organisasi ASEAN dan tujuh LSM internasional besar.8 Secara bersama, 
mereka mempromosikan pendekatan berpusat pada manusia dalam pelaksanaan AADMER.

AHA Centre menawarkan serangkaian piranti-piranti dan layanan-layanan, termasuk 
pelatihan dan pengembangan kapasitas NDMO negara anggotanya dan pengiriman tim 
respons darurat. AHA Centre mempunyai dewan pengatur yang terdiri dari perwakilan 10 
NDMO Negara anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN. AHA Centre berlokasi di Jakarta, 
Indonesia.

Bagaimana AHA Centre bekerja dengan Pemerintah?
Sebagai badan koordinasi regional utama dalam penanggulangan bencana, AHA Centre 
menjadi kontak pertama bagi Negara anggota ASEAN ketika terjadi bencana. Direktur 
Eksekutif AHA Centre akan mengadakan jalur koordinasi dengan Sekretaris Jenderal ASEAN 
dalam perannya sebagai ASEAN Humanitarian Assistance Coordinator (SG-AHAC) yang 
diaktifkan ketika terjadi bencana berskala besar atau pandemi.

SAARC Disaster Management Centre (SDMC) dibentuk setelah South Asian Association 
for Regional Cooperation (SAARC) mengadopsi Comprehensive Framework on Disaster 
Management di tahun 2006.  Mandat SDMC adalah untuk membentuk dan memperkuat 
sistem penanggulangan bencana di kawasan Asia Selatan sebagai alat untuk mengurangi 
risiko dan meningkatkan respons dan pemulihan. SDMC berfungsi didalam dukungan 
perjanjian SAARC NDRRM untuk meningkatkan dan menjaga pengaturan-pengaturan 
kesiapan regional, diantara mekanisme kerjasama lain, untuk bantuan bencana dan respons 
kedaruratan. SDMC berkantor di sekretariat SAARC di Gujarat, India.  SDMC mengadakan 
pelatihan rutin bagi berbagai delegasi negara anggota SAARC.

Bagaimana SDMC bekerja dengan Pemerintah?
SDMC bekerja melalui petugas utama nasional di negara anggota dan dengan kementerian, 
departemen dan perkumpulan didalam Pemerintah.

UNTUK DIINGAT
Mekanisme-mekanisme koordinasi yang dijelaskan disini akan lebih efektif jika disepakati 
sebelum terjadi bencana, dan bahkan jika mekanisme tersebut akan diaktifkan jika jika 
diperlukan. Maka, Pemerintah disarankan untuk menghubungi mitra-mitra potensial 
sebelum adanya tanggap darurat. 

8  Partisipasi LSM termasuk Global Movement for Children, Help Age, Mercy Malaysia, Oxfam, Plan International, Save 
the Children dan World Vision
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V.
PIRANTI-PIRANTI DAN 

LAYANAN-LAYANAN
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V. PIRANTI-PIRANTI DAN 
LAYANAN-LAYANAN 
Bagian ini menjelaskan beberapa piranti-piranti dan layanan-layanan internasional yang 
paling penting dan tersedia bagi respons bencana di Asia dan Pasifik.

Seperti dijelaskan sebelumnya, perespons utama setiap kedaruratan adalah komunitas 
terdampak bencana dan Pemerintah mereka. Piranti-piranti dan layanan-layanan 
internasional diaktifkan hanya ketika kebutuhan-kebutuhan respons bencana melebihi 
kapasitas nasional dan jika Pemerintah terdampak memohon dan/atau menerima bantuan 
internasional. Ada pula layanan teknis yang dapat diberikan untuk mendukung Pemerintah 
Nasional dan organisasi internasional dalam respons mereka. Sebagai tujuan Panduan 
ini, layanan teknis termasuk keseluruhannya, mulai dari barang-barang yang disiapkan 
sebelumnya, paket-paket teknologi komunikasi, sampai sejumlah kumpulan terdaftar yang 
disiagakan. Bagian ini mencakup piranti-piranti dan layanan-layanan internasional dengan 
pembagian sebagai berikut:

A. PARA TIM TEKNIS
1. Bilateral

2. Antar Pemerintah

3. Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah

B. ASET-ASET BANTUAN DAN BARANG-BARANG CADANGAN
1. Internasional

2. Regional

C. KUMPULAN TERDAFTAR DAN SIAP DIKIRIM
1. Antar-badan

2. Organisasi non-pemerintah

3. Dunia usaha

D. MANAJEMEN INFORMASI
1. Layanan dan Produk Manajemen Informasi

2. Situs Web Kemanusiaan

3. Citra Satelit dan Kapasitas Pemetaan

4. Pengkajian Piranti-piranti
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E. KESIAPSIAGAAN RESPONS KEDARURATAN
1. Kesiapsiagaan Perundang-undangan

2. Perencanaan Kesiapsiagaan Respons Kedaruratan

F. MEKANISME PENDANAAN KEMANUSIAAN
1. Mekanisme Pendanaan Internasional

2. Mekanisme Pendanaan Regional

3. Piranti Perencanaan Strategis
4. 

BAGAIMANA MEMBACA BAGIAN INI
Penjelasan singkat tersedia di setiap piranti dan layanan, yang disertai pertanyaan ini:

BAGI SIAPA KEGUNAAN BANTUAN INI?  BAGAIMANA MENDAPATKANNYA?

TIM-TIM TEKNIS
Beragam tim teknis internasional dapat dimobilisasi dalam hitungan jam setelah bencana 
untuk mendukung upaya-upaya penyelamatan Pemerintah. Disini dijelaskan tujuan, 
komposisi dan pengaktifan para tim teknis secara bilateral, antar pemerintahan dan Gerakan 
Palang Merah/Bulan  Sabit Merah. Tim-tim ini umumnya dikirim pada bencana berskala 
besar dan terkadang menengah. Mereka ada disamping tim-tim teknis dengan sektor tertentu 
yang dikirim oleh pemerintah, clusters, dan badan lainnya dan didesain untuk melengkapi 
upaya yang telah ada.

BILATERAL
a. Para tim Urban Search and Rescue (USAR)

b. Emergency Medical Teams (EMTs)

c. Para tim respons teknis bilateral 

ANTAR PEMERINTAH
a. UN Disaster Assessment and Coordination (UNDAC)

b. UN Environment/OCHA Joint Unit (JEU)

c. ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ERAT)

A.
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Gerakan Palang Merah / Bulan Sabit Merah
a. Regional Disaster Response Teams (RDRT)

b. Field Assessment and Coordination Teams (FACT)

c. Emergency Response Units (ERU) 

1. BILATERAL
Tim-tim Urban Search and Rescue (USAR) terdiri dari para ahli terlatih yang memberikan 
bantuan pencarian dan penyelamatan pada kedarutanan seperti gempabumi atau reruntuhan 
bangunan. Tim USAR yang dikirim keluar negeri umumnya terdiri dari personil ahli, 
peralatan khusus dan anjing pelacak. Mereka dapat mulai beroperasi dalam 24 sampai 48 jam 
pada suatu bencana. Para tim USAR ditawarkan dan diterima secara bilateral dan/atau dengan 
dukungan koordinasi dari International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) 
yang dikelola OCHA. Manfaat bekerja dengan INSARAG dalam menerima para tim USAR 
internasional adalah kepastian kapasitas dan kapabilitas mereka yang telah melalui sistem 
INSARAG External Classification (IEC) dan para tim bekerja menurut standar dan modalitas 
yang telah disepakati secara internasional.

Dalam pelatihan tentang Pedoman dan Metodologi INSARAG, dipelajari keahlian teknis 
dalam respons USAR internasional menurut fase-fase berikut: kesiapsiagaan, mobilisasi, 
operasi, demobilisasi dan pasca-misi. Pelatihan INSARAG didesain agar dalam suatu 
kedaruratan, para tim USAR menjalankan prosedur dan sistem yang telah disekati bersama 
secara internasional bagi kerjasama yang berkesinambungan.

Selain keterlibatan dengan Pedoman INSARAG, para tim USAR dari anggota INSARAG yang 
akan dikirim keluar negeri disarankan untuk mengikuti IEC sebelumnya. IEC merupakan 
penilaian dari sesama tim USAR internasional yang independen, yang telah disahkan 
oleh INSARAG1. IEC mengklasifikasi para tim sebagai “Medium” atau “Heavy” untuk 
memastikan bahwa hanya sumber daya USAR yang berkualitas dan sesuai yang dikirim dalam 
kedaruratan2. Di Asia-Pasifik, saat ini ada delapan tim USAR yang diklasifikasi oleh INSARAG 
sebagai.Heavy. Lima lainnya sedang dalam proses klasifikasi (Gambar 13).

USAR Coordination Cell (UCC) adalah bagian dari On-Site Operations Coordination 
Centre (OSOCC), sebuah wadah koordinasi bersama dari aktivitas respons internasional 
(lihat halaman 66 untuk lebih detil). UCC menggunakan metodologi INSARAG untuk 

1  Perlu dicatat bahwa klasifikasi IEC merupakan proses multi-tahun dan ada daftar tunggu untuk disertifikasi. Para tim 
IEC diharapkan melakukan klasifikasi ulang setiap lima tahun.
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mengkoordinasikan tim-tim USAR internasional yang mendukung dan bekerja sama dengan 
otoritas nasional.

BAGI SIAPA KEGUNAANNYA?
Para tim USAR mendukung upaya-upaya pencarian dan penyelamatan Pemerintah Nasional, 
terutama di wilayah perkotaan ketika ada reruntuhan bangunan. Pelatihan INSARAG 
tersedia bagi setiap pemerintah atau organisasi yang tertarik pada kegiatan ini. Pelatihan ini 
mendukung koordinasi yang dipimpin pemerintah bagi tim-tim USAR yang sedang dikirim 
pada suatu respons. 
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Gambar 13. Tim USAR Berklasifikasi INSARAG di Asia-Pasifik
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BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Suatu pemerintah yang memerlukan bantuan aktivasi tim USAR internasional melalui 
INSARAG dapat melakukannya melalui seorang petugas utama nasional INSARAG yang telah 
diidentifikasi sebelumnya atau secara langsung melalui sekretariat INSARAG di insarag@
un.org. Negara-negara yang tertarik bergabung dengan jejaring INSARAG atau berpartisipasi 
dalam pelatihan INSARAG atau UCC dapat mengontak sekretariat INSARAG di Jenewa, 
Swiss melalui insarag@un.org. OCHA-ROAP juga dapat menjadi penghubung antara negara 
di Asia dan Pasifik dan INSARAG, dan dapat dikontak di ocha-roap@un.org. Akses akun 
Virtual OSOCC dapat diminta di vosocc.unocha.org (lihat halaman 65 untuk Virtual OSOCC 
secara lebih lengkap). 

Emergency Medical Teams (EMTs) adalah kelompok-kelompok profesional kesehatan 
yang memberikan pertolongan medis langsung kepada populasi yang terdampak wabah dan 
kedaruratan. EMT dikirim untuk menambah sistem kesehatan lokal yang terkendala atau 
kewalahan. EMT termasuk tim pemerintah (baik sipil dan militer) dan non-pemerintah 
dan dapat terdiri dari staf nasional dan internasional. EMT merupakan bagian penting dari 
gugus kerja darurat kesehatan global dan perlu menyediakan respons medis yang terprediksi, 
tepat waktu dan mandiri untuk membantu negara anggota semasa tanggap darurat, terutama 
bencana dan wabah.

Inisiatif EMT dari WHO membantu organisasi-organisasi dan negara anggota dalam 
membangun kapasitas dan memperkuat sistem kesehatan dengan mengkoordinasikan 
pengiriman para tim medis berkualitas pasti dalam kedaruratan. Inisiatif ini juga mendukung 
Pemerintah dalam membangun EMT nasional mereka sendiri. Tim dapat diberangkatkan 
ketika dibutuhkan dan dapat mencapai klasifikasi internasional untuk merespons di negara-
negara tetangga.

WHO telah membentuk sebuah sistem klasifikasi global untuk ‘kepastian kualitas’ dari 
EMT melalui peninjauan sesama tim. Terdapat pula daftar global dari semua EMT yang 
telah memenuhi standar minimum EMT WHO untuk dikirim dan yang memastikan 
kualitas kapasitas media bagi populasi terdampak. Hal ini memungkinkan suatu negara 
terdampak bencana atau kedaruratan lain untuk mendapatkan EMT yang telah diklasifikasi 
dan berkualitas pasti, yang idealnya dari tetangga di kawasan. Saat ini ada lima tim EMT 
Pemerintah yang telah diklasifikasi di Kawasan Asia-Pasifik. Ada 12 tim EMT lainnya dari 
LSM atau pemerintah yang sedang dalam proses klasifikasi (Gambar 14).

EMT Coordination Cells (EMTCC) menolong Kementerian Kesehatan dalam 
mengkoordinasikan penugasan, manajemen dan pelaporan EMT nasional dan internasional. 
Mereka menjadi bagian OSOCC dan umumnya ditempatkan pada pilar manajemen kasus di 
pusat operasi krisis Kementerian Kesehatan yang ada. 
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Gambar 14. Emergency Medical Team yang dapat dikirm secara Internasional di Asia-Pasifik
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BAGI SIAPA KEGUNAANNYA?
EMT mendukung Pemerintah dan orang terdampak bencana dan darurat kesehatan 
masyarakat dengan mendatangkan tim-tim yang merespons secara terprediksi dan tepat 
waktu, serta terlatih dan mandiri. Pelatihan EMT nasional tersedia bagi pemerintahan atau 
organisasi manapun yang berminat membentuk EMT.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Pemerintah yang tertarik untuk mengaktifkan tim EMT internasionalnya dapat 
melakukannya melalui sekretariat EMT WHO atau melalui halaman koordinasi EMT dalam 
Virtual OSOCC. Negara yang ingin meregistrasi tim mereka perlu menyampaikannya dengan 
bergabung di registrasi EMT Global WHO melalui emteams@who.int. Untuk informasi lebih 
lanjut, lihat extranet.who.int/emt/page/home

Para tim respons teknis bilateral adalah para tim darurat yang dikirim oleh Pemerintah 
yang membantu untuk mendapatkan kajian awal tentang kebutuhan-kebutuhan dari 
Pemerintah terdampak, Badan PBB, Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah atau LSM. 
Beberapa tim respons teknis bilateral yang aktif di Asia dan Pasifik termasuk Disaster 
Assistance Response Team (DART) dari United States Agency for International Development 
(USAID), tim Conflict, Humanitarian and Security Department (CHASE) dari Department 
for International Development (DFID) Inggris, tim Japan Disaster Relief (JDR) dari Japan 
International Cooperation Agency (JICA), serta Civil Protection Team dan Rapid Response 
Team dari European Civil Protection dan Humanitarian Aid Operations (ECHO).

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Mayoritas tim respons teknis bilateral didesain untuk mendukung pemerintah yang 
membantu dalam pengambilan keputusan tentang jenis dukungan yang akan disediakan 
selama respons kedaruratan. Beberapa dari mereka, misalnya tim JDR, juga menyediakan 
dukungan pencarian dan penyelamatan, medis dan teknis lainnya.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Informasi lebih lanjut tentang tim respons teknis bilateral ini dapat diperoleh dari kedutaan di 
negara bersangkutan.

2. ANTAR PEMERINTAH
Tim UN Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) adalah tim yang bersiap yang 
terdiri dari profesional penanggulangan bencana internasional dari negara anggota PBB, 
badan PBB dan organisasi respons bencana lainnya yang dilatih khusus dan dapat dikirim 
dalam 12 sampai 48 jam setelah bencana terjadi. Elemen utama UNDAC adalah pengkajian, 
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koordinasi dan manajemen informasi. Bantuan teknis khusus dapat juga disediakan, misalnya 
penanganan darurat lingkungan. Suatu tim UNDAC biasanya berada di lokasi bencana pada 
fase awal respons, dengan durasi dapat mencapai tiga minggu.

Suatu tim UNDAC membentuk dan mengelola beberapa mekanisme koordinasi yang 
mendukung koordinasi respons:

1. On-Site Operations Coordination Centre (OSOCC) menyediakan wadah koordinasi 
bagi upaya dan layanan respons internasional. OSOCC merupakan suatu tempat fisik dan 
sekaligus suatu metodologi, yang mirip dengan Pos Komando atau Pusat Pendamping 
Pemerintah Nasional, namun diadaptasi sesuai dengan fungsinya dalam sistem 
kemanusiaan internasional. Tersedia kursus pengenalan online OSOCC yang memberi 
pengertian mendasar tentang fungsi dan manajemen OSOCC dan menjelaskan tujuan, 
peran, struktur, prinsip-prinsip dan fungsi OSOCC. Kursus ini dapat diakses melalui 
platform Virtual OSOCC.

2. The Reception and Departure Centre (RDC) adalah bagian dari OSOCC. RDC berfokus 
pada registrasi para tim yang datang, terutama USAR dan EMT, dan menyediakan 
informasi mendasar mengenai situasi, operasi-operasi dari perespons nasional dan 
internasional, dan pengaturan logistik.

3. Virtual On-Site Operations Coordination Centre (VOSOCC) adalah jaringan online 
global dan portal informasi yang memfasilitasi pertukaran data diantara perespons 
bencana dan Negara terdampak sebelum, selama dan setelah bencana alam yang terjadi 
secara cepat. VOSOCC dapat digunakan untuk mengetahui jika Pemerintah memohon 
dukungan SAR dan/atau medis, untuk mengkoordinasikan tawaran para tim EMT dan 
USAR, untuk berbagi informasi sebelum kedatangan, dan untuk memantau kedatangan 
dan posisi para tim.

Pelatihan UNDAC dibagi menjadi dua kursus: Kursus Pengenalan UNDAC dan Kursus 
Penyegaran UNDAC. Kursus Pengenalan berdurasi dua minggu dan memberikan peserta 
pengetahuan terapan tentang kegiatan inti UNDAC: pengkajian, koordinasi dan manajemen 
informasi. Kursus Penyegaran berlangsung selama empat sampai lima hari yang wajib diikuti 
anggota UNDAC setiap dua tahun untuk mempertahankan tingkatan keahlian ini. Pelatihan 
UNDAC tersedia bagi perwakilan UNDAC dan Negara peserta UNDAC. Perwakilan biasanya 
berasal dari institusi Pemerintah, OCHA dan Badan PBB, namun dapat juga berasal dari LSM. 
Setelah kursus selesai diikuti, peserta dapat menjadi anggota kumpulan terdaftar UNDAC. 
Peserta kumpulan terdaftar UNDAC diharapkan bersedia untuk misi kedaruratan setidaknya 
dua atau tiga kali dalam setahun.

UNDAC dapat mengevaluasi dan merekomendasikan cara-cara untuk memperkuat 
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kesiapsiagaan respons nasional, termasuk kebijakan dan peraturan. Misi-misi ini biasanya 
dilaksanakan selama dua minggu lebih. Kemudian tim UNDAC secara berkala melihat 
kembali capaian yang didapat melalui pelaksanaan rekomendasi.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Dikelola oleh OCHA, para tim UNDAC dikirim untuk mendukung Pemerintah yang 
terdampak krisis, RC/HC dan HCT. Pengiriman tim UNDAC bersifat bebas biaya. Di Asia-
Pasifik, 83 misi pengiriman UNDAC telah dilakukan di 29 negara sejak 1993 (Gambar 15).

KEMITRAAN TEKNIS UNDAC 
Para tim UNDAC bekerja dengan sejumlah mitra teknis LSM dan lainnya untuk 
memastikan mobilisasi cepat dan tidak membebani. Sebagai contoh, UNDAC bermitra 
dengan Télécoms Sans Frontières untuk telekomunikasi, dengan MapAction untuk 
layanan pemetaan di lokasi, dengan DHL untuk logistik bandara dan dengan UNOSAT 
untuk citra satelit.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Tim UNDAC dimobilisasi ketika ada permintaan dari Negara terdampak, RC atau HC. 
Anggota tim didanai melalui kesepakatan sebelumnya dengan badan dan Pemerintah anggota 
UNDAC. Tim UNDAC untuk misi respons atau kesiapsiagaan dapat diminta melalui 
OCHA Jenewa di nomor +41 22 917 1600, email undac_alert@un.org, atau melalui OCHA-
ROAP di nomor +66 2288 2611 atau email ocha-roap@un.org. Pelatihan UNDAC atau 
informasi tentang OSOCC dapat diakses melalui OCHA Field Coordination Support Services 
(OCHA-FCSS) di email ocha-fcss@un.org atau melalui email kantor OCHA-ROAP yaitu                
ocha-roap@un.org.

UN Environment/OCHA Joint Unit (JEU) merupakan suatu mekanisme PBB yang 
dipakai untuk memobilisasi dan mengkoordinasi bantuan darurat ke negara yang terdampak 
darurat lingkungan dan krisis kemanusiaan dengan dampak lingkungan yang signifikan. JEU 
mengumpulkan sumber daya dan pengetahuan dari lebih dari 15 jejaring dan kemitraan yang 
berbeda, yang mempermudah keterlibatan dengan badan, program dan organisasi afiliasi PBB, 
serta negara Anggota dan organisasi regional.

Tergantung dengan sifat insidennya (yaitu tipe dari ancaman/kecelakaan dan dampak, dan/
atau tipe materi yang ada), JEU akan mencoba memberikan keahlian yang sesuai. Para ahli 
dapat dikirim secara independen atau menjadi bagian dari misi UNDAC yang mengkaji situasi 
insiden, melakukan uji percontohan, dan, jika memungkinkan, menganalisa percontohannya 
di dalam negeri. Ketika pengkajian telah selesai, para ahli tersebut akan memberikan saran 
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darurat tentang bagaimana dampak insiden dapat ditangani dan aksi-aksi mitigasi segera 
yang perlu dilakukan. Jika keahlian teknis dan/atau peralatan khusus yang dibutuhkan 
tidak tersedia di negara terdampak, JEU dapat memfasilitasi pengiriman sumber daya teknis 
tersebut.

Environmental Emergencies Centre (EEC) yang dikelola JEU memberikan pelatihan 
tentang ikhtisar proses respons kedaruratan lingkungan dan memperkenalkan piranti-piranti 
untuk mengkaji risiko-risiko lingkungan, perencanaan kontinjensi dan mempersiapkan 
respons di tingkat lokal. EEC menawarkan alat belajar online gratis, pelatihan di kelas dan 
lokakarya terkait lingkungan. Topiknya termasuk pengelolaan limbah bencana, pengkajian 
lingkungan cepat, kecelakaan industri, dan lingkungan dalam aksi kemanusiaan serta kesiapan 
respons. Pelatihan pengenalan dan lanjutan EEC tersedia bagi staf Pemerintah, organisasi 
PBB, publik dan entitas dunia usaha serta para aktor kemanusiaan dan lingkungan lainnya. 
EEC menyediakan pelatihan online gratis di www.eecentre.org/Training, dan juga dapat 
mengadakan pelatihan tatap muka dan lokakarya.

Environmental Experts Hub (EE Hub) menyediakan panduan praktis bagi para ahli yang 
dikirim dalam misi kesiapsiagaan darurat dan respons lingkungan melalui JEU. Semua 
informasi, panduan, piranti dan bahan pelatihan yang dibutuhkan dalam penyiapan 
pengiriman dapat diperoleh didalam situsnya. Melalui EE Hub, kita dapat bergabung ke 
Komunitas Penerap JEU, suatu wadah informal dimana para ahli dapat belajar, berbagi dan 
berhubungan dengan ahli lingkungan JEU dan lainnya diseluruh dunia. EE Hub dapat diakses 
melalui: eecentre.org/eehub 

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
JEU diamanatkan untuk mendukung negara anggota yang mengalami kedaruratan berdampak 
lingkungan.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Melalui sistem penugasan OCHA, JEU tersedia 24/7 untuk memobilisasi bantuan bagi negara 
anggota yang mengalami kedaruratan. Setelah peringatan adanya insiden atau permohonan 
dukungan kesiapsiagaan bencana, JEU akan menyarankan aksi-aksi segera dan, jika perlu, 
menyampaikan permohonan bantuan kepada jejaring mitra mereka. Pertanyaan dapat 
dilayangkan ke ochaunep@un.org atau melalui OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org. 
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Gambar 15. Pengiriman UNDAC di Asia-Pasifik (1993-2017)
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Anggota ASEAN Emergency Response and Assessment Team (ERAT) adalah para ahli 
kedaruratan dan pengkajian yang dilatih dan dapat dikirim segera (dalam 24 jam) untuk 
bencana-bencana di Negara ASEAN. Sejak 2008, 85 anggota ERAT telah dikirim dalam 21 
misi di kawasan Asia-Pasifik (lihat Gambar 16). Tujuan ERAT adalah membantu NDMO di 
awal fase kedaruratan dalam berbagai area, termasuk (1) melaksanakan pengkajian cepat; (2) 
memperkirakan skala, keparahan dan dampak bencana melalui pengkajian kerusakan dan 
analisa kebutuhan; (3) mengumpulkan informasi dan melaporkan kebutuhan-kebutuhan 
segera dari masyarakat terdampak; dan (4) berkoordinasi dengan AHA Centre untuk 
mobilisasi dan pengiriman asset penanggulangan bencana regional dan barang-barang 
kemanusian, serta bantuan bagi wilayah terdampak bencana.

Anggota ERAT mendirikan Joint Operations and Coordination Centre of ASEAN 

(JOCCA) sebagai sistem koordinasi di lokasi bencana untuk memperkuat respons bersama 
ASEAN dalam respons bencana berskala besar di kawasan ASEAN dan mendukung 
Pemerintah Negara anggota tersebut. JOCCA berada dalam koordinasi dan kepemimpinan 
NDMO dari Negara anggota terdampak dan, jika memungkinkan, berlokasi sama dengan 
NDMO. JOCCA mempunyai tiga tujuan utama: (1) mendukung NDMO untuk mengadakan 
sistem di lapangan bagi penerimaan dan koordinasi kedatangan barang bantuan dari negara 
anggota ASEAN; (2) mendirikan ruang fisik sebagai pusat layanan respons dari negara 
anggota ASEAN, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan perespons dari ASEAN lainnya; 
dan (3) membentuk platform koordinasi di lapangan dengan badan PBB dan organisasi 
internasional lain yang relevan. JOCCA berfokus utama pada fasilitasi bantuan internasional 
dari kawasan ASEAN.

Anggota-anggota ERAT adalah staf NDMO atau kementerian terkait yang terlatih, namun 
mereka juga adalah mitra dan pemangku kepentingan dari 10 Negara anggota ASEAN. Hal 
ini memungkinkan kolaborasi lebih kuat dengan Pemerintah Negara anggota ASEAN dan 
komunitasnya.

Kursus pengenalan ERAT melatih manajer bencana dari Negara anggota ASEAN tentang 
bagaimana membantu Pemerintah terdampak dan AHA Centre dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhan regional dan/atau internasional untuk berkoordinasi, dan untuk informasi awal 
dan berkualitas dimana awal kedaruratan yang terjadi tiba-tiba. Kursus pengenalan ERAT 
dilaksanakan dalam sembilan hari melalui sesi-sesi kelas dan latihan-latihan simulasi. Kursus 
ini difokuskan pada pengkajian, koordinasi, manajemen informasi dan penggunaan peralatan 
dalam kerangka kerja operasional AADMER. Kursus pengenalan ini, dengan mendukung dari 
OCHA, juga mencakup metodologi UNDAC.
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STUDI KASUS 4:  RENCANA TRANSFORMASI ASEAN 
ERAT
Untuk penanganan kesenjangan yang diidentifikasi dalam respons Topan Haiyan di 
Filipina (2013), ASEAN memperkenalkan tiga tingkat pelatihan dan kepesertaan tim 
ERAT, yaitu:

• Tingkat Satu (Tim dalam negara): tujuan dari tingkat ini adalah untuk 
memastikan adanya sejumlah anggota ERAT terlatih yang cukup pada tingkat 
negara. Untuk berkualifikasi Tingkat 1, kandidat harus melalui Kursus Pengenalan 
ERAT mendasar.

• Tingkat Dua (Tim Regional): kumpulan anggota terdaftar Tingkat Satu yang 
mencapai standar tertentu akan diberikan pelatihan lanjutan untuk menjadi 
spesialis atau ahli di bidang tertentu, misalnya logistik, pengkajian cepat/
pemulihan dini, manajemen informasi dll. Anggota bersertifikasi Tingkat 2 akan 
menjadi bagian dari tim yang dapat dikirim di kawasan.

• Tingkat Tiga (Pemimpin): Para anggota Tingkat 2 akan menerima tambahan 
pelatihan dan pengalaman mengikuti latihan simulasi atau bencana sebenarnya. 
Anggota Tingkat 3 harus disertifikasi sebagai anggota UNDAC.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Anggota ERAT dikirim untuk mendukung Negara anggota ASEAN yang terdampak bencana. 
Kursus Pengenalan ERAT tersedia bagi ahli bencana dari Negara-negara ASEAN, dengan 
kepesertaannya dinominasikan oleh ACDM. Tenaga ahli ERAT terdiri dari perwakilan 
NDMO, Kementerian Kesehatan, institusi kebakaran dan penyelamatan, serta organisasi 
mitra seperti organisasi pemuda ASEAN, masyarakat Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, 
dan masyarakat sipil.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Pengiriman ERAT bebas biaya. Pengirimannya dapat diminta dari AHA Centre di 
operationroom@ahacentre.org atau melalui +62 21 210 12278. Informasi lebih lanjut terdapat 
di situs AHA Centre website at ahacentre.org. 
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Gambar 16. Pengiriman ERAT di Asia-Pasifik (2008-2017)

3. GERAKAN PALANG MERAH / BULAN SABIT MERAH
Regional Disaster Response Teams (RDRTs) sepenuhnya terdiri dari anggota-anggota 

Perhimpunan Nasional dari kawasan tertentu. Tujuan dari RDRT adalah untuk secara aktif 
membangun kapasitas regional dalam penanggulangan bencana. Suatu tim RDRT terdiri dari 
relawan atau staf Perhimpunan Nasional yang umumnya juga adalah anggota dari tim respons 
nasional mereka. Mereka membentuk kelompok inti orang-orang dengan keahlian sektoral, 
seperti kesehatan, logistik, air dan sanitasi, dan juga pekerja yang lebih umum. Mereka 
dilatih untuk bekerja sebagai tim dan membawa bantuan ke Perhimpunan Nasional di negara 
tetangga.

Field Assessment Coordination Teams (FACT) adalah tim manajer pengkajian bencana 
yang dapat dikirim secepatnya untuk mendukung Perhimpunan Nasional dan kantor negara 
IFRC. Para anggota FACT punya keahlian teknis dalam berbagai spesialisasi, termasuk 
penyelamatan, logistik, kesehatan, nutrisi, kesehatan masyarakat dan epidemiologi, dukungan 
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psikologi, air dan sanitasi, serta keuangan dan administrasi. FACT bersiaga untuk dikirim ke 
semua belahan dunia dalam 12 sampai 24 jam dan untuk durasi dua sampai empat minggu.

Emergency Response Units (ERUs) adalah para tim pendukung layanan yang memiliki 
spesialisasi dan terlatih teknis untuk memberi dukungan segara kepada Perhimpunan Nasional 
di negara terdampak bencana. Mereka memberikan dukungan khusus atau layanan langsung 
ketika fasilitas lokal hancur, kewalahan atau tidak tersedia. ERU bekerja erat dengan FACT. 
Para tim menggunakan seperangkat peralatan standar dan didesain untuk berdiri selama tiga 
bulan. ERU dapat dikirim dalam 24 sampai 72 jam dan dapat beroperasi sampai empat bulan. 

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Ketika tim teknis dikirim untuk mendukung Perhimpunan Nasional, IFRC dan Pemerintah 
negara terdampak bencana.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Informasi tentang  tim dapat diakses melalui Perhimpunan Nasional dan IFRC www.ifrc.org

MENGELOLA PENGIRIMAN TIM TEKNIS INTERNASIONAL
Salah satu tantangan utama bagi pemerintah terdampak bencana dalam masa-masa awal 
kedaruratan adalah mengelola berbagai tawaran bantuan, termasuk tawaran untuk pengiriman 
tim respons USAR, EMT dan teknis lainnya. Ditengah krisis, Pemerintah mungkin kesulitan untuk 
menentukan apakah suatu tim dibutuhkan atau tidak. Akan sulit juga untuk menolak tawaran 
bantuan.

Meskipun para tim USAR dan medis internasional dapat menentukan dalam respons bencana 
berskala besar, para tim nasional biasanya yang bertanggung jawab dalam sebagian besar 
upaya penyelamatan nyawa dalam tanggap darurat. Para tim nasional berada dilokasi, sehingga 
mereka dapat secepatnya beroperasi ketika bencana menimpa. Tim-tim USAR, medis dan teknis 
internasional lainnya hanya diminta atau diterima jika kapasitas nasional telah kewalahan.

Dengan alasan ini, Pemerintah perlu berpikir lebih awal tentang jenis risiko bencana yang 
mereka hadapi dan mengevaluasi jenis bantuan teknis yang mungkin dibutuhkan, dari mana 
mendapatkannya, dan bagaimana urutan prioritasnya. Beberapa tim dapat diminta datang 
sebelum adanya kebutuhan. Sebagai contoh, jika suatu topan diprediksi berdampak di wilayah 
atau populasi tertentu, tim-tim dapat tiba disana sebelum topan merusak dan mempersulit 
kedatangan.

Pemerintah dapat juga memohon tim-tim UNDAC atau ASEAN ERAT untuk mengatur proses 
penerimaan atau penolakan tawaran bantuan internasional atas nama mereka. Hal ini 
memungkinkan pejabat Pemerintah berfokus pada penyampaian bantuan ke masyarakat 
terdampak melalui sumber daya respons nasional.
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ASET-ASET BANTUAN DAN BARANG-BARANG 
CADANGAN  

Di kawasan Asia Pasifik ada sejumlah persediaan barang bantuan yang dikelola yang dapat 
diakses oleh Pemernintah, badan-badan PBB dan LSM ketika terjadi bencana.

INTERNASIONAL
a. International Humanitarian Partnership (IHP)

b. UN Humanitarian Response Depot (UNHRD)

REGIONAL
a. Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA)

Internasional Humanitarian Partnership (IHP) adalah suatu jejaring informal organisasi 
pemerintah yang mendukung operasi-operasi darurat. IHP merupakan kemitraan antara 
organisasi Pemerintah Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Luksemburg, Norwegia, Swedia 
dan Inggris, dan dapat mendukung PBB, Uni Eropa dan organisasi internasional lainnya.

Anggota-anggota IHP menyediakan modul-modul standar – dari modul teknologi komunikasi 
informasi dan manajemen informasi yang yang kecil sampai kamp basis dan kamp 
kemanusiaan yang besar – mendukung perespons kemanusiaan dalam kedaruratan. Modul-
modul IHP telah dikirim ke sebagian besar bencana di Asia-Pasifik (Gambar 17).

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
IHP terutama bermanfaat bagi tim-tim badan PBB dan UNDAC, namun dapat juga diminta 
oleh Gerakan Palang Merah/Bulan Sabit Merah, organisasi regional dan Pemerintah.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
IHP dapat diakses melalui sekretariat IHP di Jenewa, Swiss di +41 22 917 1600 atau melalui 
OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org.

Jejaring UN Humanitarian Response Depot (UNHRD) mendukung upaya-upaya 
penyimpanan barang strategis dari Badan PBB, donor, institusi regional dan organisasi 
kemanusiaan lainnya dalam merespons kedaruratan. UNHRD di Asia dan Pasifik berlokasi 
di Subang, Malaysia dan dikelola oleh WFP. Fasilitas di Subang menjadi bagian dari suatu 
jejaring global dari hub-hub UNHRD.

Saat ini ada 14 pengguna fasilitasi UNHRD di Subang: ASEAN, Australia, CARE, Irish Aid, 
MERCY Malaysia, OCHA, Save the Children, Palang Merah Swiss, Shelterbox, UNDP, 

B.
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USAID, WFP, WHO dan World Vision International. Selain itu, UNHRD menyimpan 
barang-barang “putih” (tanpa logo) dari suplier yang dapat dibeli jika dibutuhkan.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Barang-barang dari jejaring UNHRD dapat dimintakan untuk dikirim oleh RC PBB atau 
HC, atau oleh Badan PBB, organisasi internasional lain, Pemerintah dan LSM yang telah 
menyetujui perjanjian teknis dengan UNHRD. Para mitra juga dapat meminjam stok dari 
pemilik stok lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kontak wfp.subang@wfp.org

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
UNHRD Subang mengelola cadangan strategis barang bantuan non-pangan darurat, termasuk 
paket keluarga dan higiene, barang hunian, peralatan teknologi informasi dan barang lain 
yang didesain untuk membantu respons kedaruratan. Pengiriman dari UNHRD biasanya 
dilakukan dalam dua sampai tiga hari setelah permintaan. Pergudangan, penyimpanan, serta 
inspeksi dan pengelolaan barang bantuan gratis bagi pengguna selama periode maksimum 
dua tahun. UNHRD juga menyediakan layanan tambahan berbiaya, seperti pembelian, 
transportasi, bantuan teknis, asuransi, pengepakan kembali dan pemaketan. UNHRD 
Subang dapat dihubungi di +603-7846 0473 / 0918 / 0917 atau melalui email UNHRD.
customerservice@wfp.org.

Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) adalah persediaan barang 
bantuan ASEAN. Fasilitas DELSA berlokasi di Subang, Malaysia dan dapat digunakan untuk 
menyediakan barang bantuan ke negara anggota terdampak semasa darurat. Persediaan 
barang ASEAN dapat juga mendukung NDMO terdampak bencana melalui penyediaan fisik 
kantor pra-fabrik, generator dan telekomunikasi darurat. DELSA dikelola oleh AHA Centre. 
Selain itu, AHA Centre merencanakan gudang-gudang satelit di negara ASEAN yang lain.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Negara anggota ASEAN.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Negara anggota ASEAN dapat memohon barang dari DELSA melalui AHA Centre di Jakarta, 
Indonesia.
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UNTUK DIINGAT

1. Negara terdampak bencana perlu membuat rencana-rencana kesiapsiagaan mendetil 
sehingga mereka mengetahui jumlah dan tipe USAR dan tim respons teknis lainnya 
yang mereka mungkin terima dalam situasi bencana.

2. Negara terdampak bencana agar bekerja dengan entitas teknis internasional untuk 
menyepakati komposisi, kerangka acuan dan durasi aktivasi para tim teknis.

3. Disamping para tim yang dijelaskan disini, beberapa cluster global mempunyai tim 
respons cepat yang terdiri dari para ahli regional, seperti perlindungan anak dan 
kekerasan berbasis jender, yang dapat dikirim dengan segera.

KUMPULAN PIRANTI TERDAFTAR DAN SIAP 
DIKIRIM 

1. INTER-AGENCY
a. OCHA Emergency Surge Mechanisms

b. Inter-Agency Rapid Response Mechanism (IARRM)

C.

Negara Bencana Jenis

Marshall Islands Kekeringan 2013 Modul dukungan ICT

Filipina Topan super Haiyan 2013 3 OSOCC; 3 modul dukungan ICT; 3 base camp kecil; 
1 base camp

Vanuatu Siklon tropis Pam 2015 Modul dukungan ICT support module

Nepal Gempabumi Gorkha 2015 1 OSOCC; 2  Modul dukungan ICT; 3 base camp kecil

Myanmar Banjir 2015 Modul dukungan ICT

Bangladesh Krisis pengungsi Rohingya 2017 Hub koordinasi

Gambar 17. Dukungan Modul IHP Belakangan ini di Asia-Pasifik
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c. Cluster-based Surge Mechanisms

d. Technical Expert Surge Mechanisms

2. LSM
e. RedR

f. START Response

3. DUNIA USAHA
g. Deutsche Post DHL Group’s Disaster Response Team (DRT)

OCHA Emergency Surge Mechanisms adalah cara-cara agar staf dapat dikirim secara 
cepat untuk menangani kebutuhan kemanusiaan kritis baru atau tidak terduga di lapangan. 
Di OCHA, kata “surge” berarti gelombang pengiriman cepat dari para ahli berpengalaman 
koordinasi dan personil kemanusiaan khusus lainnya. Kapasitas surge digunakan ketika 
terdapat kedaruratan dan bencana yang tidak terduga, ketika krisis semakin parah, atau ketika 
keadaan force majeure pada suatu kantor.

OCHA memobilisasi staf surge dari kantor regional dan dari kantor OCHA bagian Response 

Services Section (RSS) dalam Emergency Response Support Branch (ERSB) di Jenewa, 
Swiss. Mekanisme-mekanismenya adalah Emergency Response Roster (ERR) dan 
Associates Surge Pool (ASP).

Emergency Response Roster (ERR) terdiri dari 45 staf OCHA yang bergabung dalam ERR 
untuk pengiriman, biasanya selama enam minggu, dengan pemberitahuan mendadak. Untuk 
kedaruratan L3, staf dapat dikirim sampai tiga bulan.

Roaming Emergency Surge Officer (RESO) adalah staf senior yang dapat dikirim dengan 
pemberitahuan mendadak untuk mengisi kekosongan jabatan senior. Seorang RESO dapat 
juga dipanggil untuk melaksanakan misi ‘penyelidikan’ untuk a) membantu menentukan 
kiprah OCHA, b) menyarankan tentang kebutuhan pengiriman surge tambahan, dan c) 
menyarankan tentang perencanaan kelanjutan staf dan keperluan operasi terkaitnya. Durasi 
pengiriman RESO didasari kebutuhan dan beragam dari beberapa minggu sampai beberapa 
bulan.

Associate Surge Pool (ASP) mencakup kebutuhan-kebutuhan akibat perginya staf surge staf 
dan tibanya staf yang direkrut secara reguler. ASP juga menangani kekosongan staf kritikal 
berjangka menengah. ASP terdiri dari pekerja kemanusiaan berpengalaman yang sudah 
diproses sebelumnya untuk dikirim dalam sebuah Penunjukkan Sementara. Diperlukan 
tiga sampai empat minggu untuk proses kontrak dan pengirimannya. Durasi pengiriman 
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umumnya tiga sampai enam bulan dengan kemungkinan perpanjangan sampai 364 hari.

Stand-by Partnership (SBP) adalah kerjasama OCHA dengan 14 organisasi mitra untuk 
menyediakan staf jangka pendek secara ‘gratis’ untuk memenuhi celah sumber daya 
manusia darurat. Para mitra menjaga daftar kumpulan professional kemanusiaan terlatih 
dan berpengalaman, kebanyakan dari mereka punya pengalaman di OCHA atau organisasi 
kemanusiaan lainnya. Staf SBP umumnya dapat dikirim dalam empat minggu dari diterimanya 
permohonan, untuk periode sampai enam bulan.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Mekanisme ini mendukung respons kedaruratan OCHA.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Kantor-kantor OCHA mengontak pengelola daftar kumpulan melalui jalur internal. Informasi 
lebih lanjut dapat diminta dari OCHA ROAP di ocha-roap@un.org 

Inter-Agency Rapid Response Mechanism (IARRM) merupakan komitmen yang 
dibuat badan anggota IASC untuk memelihara suatu kumpulan terdaftar staf senior dan 
berpengalaman yang dapat dikirim di kejadian kedaruratan besar. Staf ini dapat mendukung 
HCT dalam menentukan dan melaksanakan respons kemanusiaan. IARRM bukanlah tim 
tersendiri, namun gabungan dari individu dengan kapasitas respons cepat dari badan yang 
berpartisipasi.

Jika diperlukan, Emergency Directors Group (EDG) membuat serangkaian rekomendasi 
bersama bagi para Pemimpin IASC terkait komposisi pengiriman IARRM berdasarkan 
konteks respons, termasuk situasi yang terjadi cepat, lambat atau berkelanjutan; kapasitas yang 
ada di lokasi; dan pertimbangan terkait logistik dan akses. Rekomendasi EDG bertujuan untuk 
mendapatkan solusi pengiriman yang paling praktis bagi keperluan respons berdasarkan 
informasi yang tersedia saat itu.  Badan-badan yang berpartisipasi lalu mengisi posisi-posisi 
yang telah ditetapkan melalui mekanisme surge mereka sendiri.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Staf IARRM bekerja didalam organisasi mereka, dan konkeskuensinya, dibawah arahan HC. 
Mereka membantu HCT melakukan respons internasional yang efektif yang memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan aktual dari populasi terdampak dalam kerangka kerja menyeluruh dari 
respons nasional.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Pengiriman IARRM ditentukan oleh Pemimpin IASC, yang bertemu dalam 48 jam ketika 
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ada kedaruratan L3, dan didasari rekomendasi para Direktur Darurat IASC. Semua anggota 
IASC telah berkomitmen untuk menyiagakan daftar anggota kumpulan mereka ketika 
diuumkannya rencana pertemuan Pemimpin IASC. Informasi lebih lanjut dapat diminta ke 
OCHA ROAP di ocha-roap@un.org atau ditemukan di interagencystandingcommittee.org/
iasc-transformative-agenda. 

Cluster-based surge mechanisms menyediakan kapasitas teknis yang penting dari 
kumpulan terdaftar dan siap dikirim bagi organisasi kemanusiaan sejak awal kedaruratan. 
Mereka dikelola oleh beberapa badan pemimpin cluster. Sebagai contoh, dua cluster layanan 
umum yang dikelola WFP yaitu cluster Telekomunikasi Darurat dan Cluster Logistik.

Emergency Telecommunications Cluster (ETC) adalah jejaring global organisasi yang 
bekerja bersama untuk menyediakan layanan komunikasi di kedaruratan kemanusiaan. Dalam 
48 jam setelah bencana, ETC menyediakan layanan komunikasi penting yang aman, serta 
koneksi suara dan internet yang membantu respons kemanusiaan. Hal ini dapat termasuk 
layanan bagi populasi terdampak ketika dibutuhkan.

Tim respons Cluster Logistik menyediakan koordinasi logistik bagi organisasi kemanusiaan 
dalam kedaruratan. Mereka memastikan manajemen informasi logistik yang sesuai dan jika 
diperlukan, menentukan strategi logistik bagi respons. Dengan mengkoordinasikan akses 
komunitas kemanusiaan kepada layanan logistik umum, barang bantuan dapat mencapai 
populasi terdampak secara lebih efisien.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?

Organisasi kemanusiaan dapat menggunakan dukungan telekomunikasi dan logistik dalam 
negeri yang ditawarkan oleh cluster global yang dipimpin WFP. Perwakilan dari organisasi 
yang tertarik untuk berpartisipasi dalam koordinasi dan berbagi informasi ICT atau logistik 
dapat menghadiri pertemuan-pertemuan kelompok kerja setempat.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Informasi tentang kedua cluster tersedia melalui kantor regional WFP di wfp.bangkokk@wfp.
org atau situs: www.etcluster.org dan www.logcluster.org

Teknis Expert Surge Mechanisms dikelola oleh NORCAP (Norwegian Refugee Council’s 

expert deployment capacity), mekanisme ini menyediakan personil dengan pengalaman, 
kemampuan, dan keahlian senior. Secara keseluruhan, NORCAP mengumpulkan lebih dari 
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1.000 profesional yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang berubah dari rentang mitra, 
konteks dan krisis yang luas.

Sejak dimulainya kumpulan piranti terdaftar di tahun 1991, fokus utama NORCAP adalah 
membangun dan memperkuat krisis respons. NORCAP menyediakan keahlian yang luas. Hal 
ini termasuk perlindungan, koordinasi, pendidikan, kesehatan dan nutrisi, komunikasi dengan 
populasi terdampak, manajemen camp dan resiliensi. NORCAP, bekerjasama dengan para 
mitra, mencakup daerah tematik berikut melalui proyek-proyek khusus:

Protection Standby Capacity Roster (ProCap) terdiri dari spesialis perlindungan senior yang 
direkrut dan dikirim oleh NORCAP ke operasi di lapangan, regional dan global, sehingga, 
memperkuat respons perlindungan kemanusiaan. Para penasehat ProCap juga melatih staf 
perlindungan tingkat menengah dari mitra-mitra dan Badan PBB. ProCap merupakan inisiatif 
antar-badan yang diciptakan tahun 2005 dan dipimpin oleh OCHA.

Gender Standby Capacity Roster (GenCap) mengirim para ahli jender senior yang 
bekerja dengan berbagai badan secara bersamaan untuk meningkatkan kapasitas mereka 
dalam melakukan dan mempromosikan program yang berkesetaraan jender. GenCap juga 
merupakan proyek antar-badan PBB yang dipimpin oleh OCHA.

Cash and Markets Capacity Development Roster (CashCap) mengirimkan para spesialis 
untuk meningkatkan penggunaan dan efektivitas program bantuan tunai dalam aksi 
kemanusiaan. CashCap diatur oleh suatu komite pengarah dari anggota-anggota PBB dan 
LSM.

Assessment Capacities Project (ACAPS) menyediakan keahlian pengkajian, serta data dan 
analisa tepat waktu bagi pengambilan keputusan Pemerintah Nasional dan HCT.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Para ahli NORCAP, ProCap, GenCap, CashCap dan ACAPS umumnya dikirim bagi HCT 
dan mendukung HC. Mereka seringkali ditempatkan di UNHCR, UNICEF, OHCHR, OCHA 
dan/atau badan lain. Keahlian pengkajian ACAPS dapat pula dikirim untuk mendukung 
Pemerintah Nasional.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
NORCAP, ProCap, GenCap, CashCap dan ACAPS dikelola oleh NORCAP (Norwegian 
Refugee Council’s expert deployment capacity). Untuk informasi lebih lanjut: www.nrc.no

RedR adalah LSM internasional yang menyediakan kumpulan terdaftar profesional ahli yang 
dapat merespons kedaruratan global besar. Para professional ini berasal dari kemitraan yang 
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siap dengan banyak badan PBB dan badan penyelamatan utama lainnya. Semasa tanggap 
darurat, para ahli ini dapat digunakan sebagai sumber daya tambahan dan mendukung upaya-
upaya respons kemanusiaan.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Kumpulan piranti terdaftar yang bersiap memungkinkan badan PBB, LSM internasional dan 
pemerintah untuk mengakses ahli terlatih RedR bagi krisis kemanusiaan.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Untuk informasi lebih lanjut lihat: www.redr.org. Untuk mengetahui lebih jauh tentang 
kumpulan piranti RedR yang terdaftar dan siap, silakan mengontak organisasi RedR secara 
langsung. Organisasi anggota RedR di Asia dan Pasifik adalah RedR Australia, RedR India, 
RedR Sri Lanka, RedR Malaysia dan RedR Selandia Baru.

START Response adalah mekanisme yang dikelola jejaring START untuk memanfaatkan 

pengetahuan dan kapasitas bersama anggota jejaring Start dan meningkatkan efisiensi 
respons kemanusiaan dengan menonjolkan pengetahuan lokal, meningkatkan kecepatan 
pengambilan keputusan dan mengurangi biaya-biaya administrasi. Dalam jejaring START 
kawasan Asia, kumpulan terdaftarnya dinamakan Go Team Asia yang dibentuk untuk 
mendatangkan kemampuan dan sumber daya dari berbagai sektor. Kumpulan piranti 
terdaftar ini telah dimanfaatkan oleh tujuh LSM kemanusiaan internasional2 dalam respons 
bencana di sepuluh negara3 di Asia. Para anggota kumpulan piranti terdaftar merupakan 
staf ahli dan berpengalaman pada tingkat senior dan menengah yang sedang bekerja di 
salah satu dari ketujuh organisasi tersebut, dan telah menerima pelatihan sebelum dikirim. 
Area kemampuannya termasuk: Logistik dan Mata Rantai, Program Tunai, Kesetaraan dan 
Pelibatan Jender, Perlindungan Anak, Umur dan Disabilitas, Inklusi, Ketahanan Pangan 
dan Penghidupan, Air, Sanitasi dan Higiene, Pemantauan, Evaluasi, Akuntabilitas dan 
Pembelajaran. Dukungan penugasan dari kumpulan terdaftar ini tersedia dalam 72 jam untuk 
penugasan empat sampai 12 minggu.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Go Team Asia berbagi kumpulan piranti terdaftar yang mendukung LSM internasional 
anggota Jejaring START.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Jejaring START dan kumpulan piranti terdaftarnya, 
silakan mengontak startresponse@ startnetwork.org atau lihat startnetwork.org

2  ActionAid, CARE, Christian Aid, Islamic Relief, Muslim Aid, Plan International, dan Save the Children.
3  Afganistan, Banglades, Kamboja, India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Filipina, dan Sri Lanka.
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Deutsche Post DHL Group’s Disaster Response Team adalah jejaring global Disaster 

Response Team (DRT) yang mempunyai lebih dari 400 relawan terlatih. Peran DRT adalah 
untuk menghindari penumpukan di bandara yang dikarenakan banyaknya kedatangan kargo 
secara mendadak. Mereka juga mengurus kedatangan barang bantuan dan juga bertanggung 
jawab untuk inventori, pengkategorian, pergudangan, dan penyampaian barang-barang ke 
penerimanya. DRT juga berkomitmen untuk menyiapkan fasilitas RDC di titik yang telah 
ditentukan di negara yang mengalami bencana alam. Ketika diminta mendukung logistik, 
DRT dapat berada di lapangan dan beroperasi di bandara lokasi bencana dalam 72 jam, 
tergantung lokasinya.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
DRT dari kelompok Deutsche Post DHL dapat dikirim untuk mendukung LSM lokal dan 
internasional, organisasi PBB dan pemerintah terdampak. Kerja DRT ini terutama di bandara 
yang menerima barang-barang kemanusiaan.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Pengirimannya didasari Nota Kesepahaman bilateral, yang memfasilitasi dan mempercepat 
secara signifikan setiap pengiriman ke negara terdampak. Untuk informasi lebih lanjut, lihat 
www.dpdhl.com

MANAJEMEN INFORMASI

Mengelola informasi setelah terjadinya bencana merupakan bagian penting dari setiap respons 
kemanusiaan. Manajemen informasi yang kuat membutuhkan proses yang disepakati dan 
personil terlatih untuk mengumpulkan, menganalisa dan berbagi informasi tentang situasi 
bencana. Populasi terdampak, pemerintah terdampak, organisasi kemanusiaan dan media 
menjadi sumber dan pengguna informasi dalam sebuah kedaruratan.

Pemerintah mempunyai mekanisme tersendiri untuk berbagi dan mengelola informasi 
diantara lembaga dan kementerian yang terkait respons kedaruratan. Bagian ini menjelaskan 
bagaimana komunitas kemanusiaan internasional mengatur informasi dalam suatu 
kedaruratan sehingga pemerintah lebih mengerti bagaimana pemerintah dan organisasi 
internasional dapat bekerja bersama dan berbagi informasi.

1. LAYANAN DAN PRODUK MANAJEMEN INFORMASI 
a. OCHA Information Management Units (IMU)

b. Pelaporan Kemanusiaan

D.
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2. WEBSITE KEMANUSIAAN 
a. ReliefWeb

b. HumanitarianResponse.info

c. Financial Tracking Service (FTS)

d. Humanitarian Data Exchange (HDX)

e. Humanitarian ID

f. ASEAN Disaster Information Network (ADInet)

g. ASEAN Science-based Disaster Management Platform (ASDMP)

h. South Asian Disaster Knowledge Network (SADKN)

i. Pacific Disaster Net (PDN)

3. CITRA SATELIT DAN KAPASITAS PEMETAAN
a. MapAction

b. iMMAP

c. UNITAR’s Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT)

d. UN Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency 
Response (UN-SPIDER)

e. Sentinel Asia

f. International Charter for Space and Major Disasters

4. ASSESSMENT TOOLS
a. Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA)

b. Post-Disaster Needs Assessment (PDNA)

c. KoBo Toolbox

d. Flash Environmental Assessment Tool (FEAT)

1. LAYANAN DAN PRODUK MANAJEMEN INFORMASI

OCHA Information Management Unit (OCHA-IMU) mendedikasikan manajemen 
informasi di negara-negara dengan respons kedaruratan yang berlanjut. Hal ini termasuk 
staf teknis yang melayani komunitas kemanusiaan dengan membuat dan mempromosikan 
standar-standar umum yang memungkinkan pertukaran data antar organisasi. Mereka 
mengkonsolidasikan informasi untuk menyediakan ringkasan respons kemanusiaan. Mereka 
juga menyediakan dukungan teknis untuk berbagai inisiatif, misalnya pengkajian kebutuhan, 
dan menerbitkan produk-produk informasi, misalnya daftar kontak, jadwal pertemuan dan 
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peta.  OCHA-IMU bekerja melalui pendekatan Cluster dan dengan berkolaborasi dengan 
pejabat utama manajemen informasi di Pemerintah. Untuk memfasilitasi pertukaran data, 
kelompok kerja Manajemen informasi seringkali dibentuk dan melibatkan staf dari OCHA, 
instansi Pemerintah utama (NDMO, Badan Statistik Nasional, dll.) dan badan pemimpin 
cluster. Jika tidak ada OCHA di suatu negara, dukungan manajemen informasi tersedia melalui 
kantor regional OCHA.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
OCHA-IMU dapat dimanfaatkan Pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Kapasitas 
manajemen informasi dari badan pemimpin cluster mendukung para anggota cluster dan 
kementerian.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
OCHA-IMU dapat diakses di dalam negeri melalui OCHA dan/atau mengontak 
ochareporting@un.org or ocha-roap@un.org

UNTUK DIINGAT

Kesiapsiagaan dalam manajemen informasi sangat penting bagi efektivitasnya dalam 
kedaruratan. Kegiatan kesiapsiagaan dapat berupa: pengumpulan data dasar utama; 
pembentukan jejaring manajemen informasi dengan keaggotaan NDMO, kantor 
statistik nasional dan badan pemetaan nasional, OCHA dan badan-badan pemimpin 
cluster; memastikan manajemen informasi dalam rencana kontinjensi; dan pembuatan 
metodologi kaji kebutuhan yang menyeluruh.

Pelaporan Kemanusiaan termasuk beberapa produk standar yang dikembangkan dan 
dipublikasi OCHA, RC atau RC/HC, dan/atau HCT. Hal ini memungkinkan mitra-mitra 
kemanusiaan berbagi informasi penting dan sebagai hasilnya, mendukung pengambilan 
keputusan operasional oleh dan diantara mitra kemanusiaan. Produk-produk standarnya 
termasuk:

Flash Update yang dikeluarkan dalam hitungan jam setelah kejadian krisis yang mendadak. Ini 
merupakan ringkasan singkat dari berbagai informasi yang tersedia dan dapat mengarah pada 
pembuatan Laporan Situasi.

Situation Report / Laporan Situasi merupakan dokumen operasional yang memberikan 
potret kebutuhan saat ini, upaya-upaya respons dan celah-celah dalam kedaruratan. Laporan 
dapat dihasilkan RC atau OCHA. Laporan Situasi RC digunakan jika tidak ada kantor OCHA. 
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Gambar 18. Alur Manajemen Informasi

Laporan Situasi OCHA dan RC menggunakan format yang sama.

Produk-produk informasi lainnya yang dikembangkan selama respons termasuk snapshot 
kemanusiaan (infografis yang berfokus pada isu tertentu atau wilayah respons), dashboard 
kemanusiaan yang mendukung pemantauan respons, rilis jurnal, pernyataan dari pejabat 
senior dan pengarahan bagi donor, di antara lain-lainnya.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Penguna laporan kemanusiaan termasuk para aktor kemanusiaan operasional yang bekerja di 
dalam dan di luar negara terdampak, donor, Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, media 
dan publik.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Produk laporan kemanusiaan dapat diakses secara publik pada ReliefWeb di www.reliefweb.
int. Aktor-aktor yang tertarik dapat juga berlangganan untuk menerima Laporan Situasi yang 
diedarkan secara global oleh OCHA.
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2. HUMANITARIAN WEBSITES
ReliefWeb adalah sumber informasi kemanusiaan unggulan dalam krisis dan bencana global, 
yang merupakan layanan digital khusus dari OCHA, dan para tim di Bangkok, Nairobi dan 
New York memutakhirkan informasi sepanjang waktu. Tim redaksi ReliefWeb memantau dan 
mengumpulkan informasi dari lebih dari 4.000 sumber utama, termasuk badan kemanusiaan 
internasional dan lokal, Pemerintah, grup pemikir, institusi riset dan media. ReliefWeb juga 
menjadi sumber berharga untuk lowongan pekerjaan dan program-program pelatihan.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
ReliefWeb menyediakan informasi handal dan tepat waktu bagi pekerja kemanusiaan dan 
memampukan mereka dalam membuat keputusan-keputusan terinformasi dan merencanakan 
respons yang efektif.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
ReliefWeb dapat diakses melalui jejaring media sosial seperti Facebook dan Twitter, aplikasi 
seluler dan pemrograman aplikasi interface, serta di reliefweb.int

HumanitarianResponse.info adalah wadah berbasis web kemanusiaan yang mendukung 
koordinasi antar-cluster dan manajemen informasi data operasional. Disini komunitas respons 
di dalam negeri dapat berbagi, mencari, dan mengkolaborasikan informasi yang diperlukan 
bagi keputusan-keputusan strategis.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
HumanitarianResponse.info merupakan sumber yang khusus dibentuk bagi orang-orang yang 
dikirim dan merespons suatu kedaruratan kemanusiaan.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
HumanitarianResponse.info diakses secara umum di www.humanitarianresponse.info 

Financial Tracking Service (FTS) adalah basis data global yang dikelola OCHA yang 
mencatat kontribusi-kontribusi kemanusiaan (uang dan barang) pada kedaruratan. FTS 
merupakan basis data berwaktu sebenarnya dan dengan fasilitas pencarian yang memasukkan 
semua laporan bantuan kemanusiaan internasional, dengan fokus khusus pada rencana-
rencana respons kemanusiaan antar badan (HRP). FTS hanya dapat mencatat kontribusi yang 
dilaporkan oleh donor dan organisasi penerimanya. Laporan kontribusi dicek dengan laporan 
dari badan penerima untuk menunjukkan bagaimana kontribusi dimanfaatkan (yaitu apakah 
kontribusi dikhususkan pada suatu Rencana Respons/HRP, Flash Appeal atau permohonan 
lainnya).
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BAGI SIAPA MANFAATNYA?
FTS terbuka bagi semua Pemerintah, donor pribadi, organisasi pendanaan, penerima dan 
pelaksana yang hendak melaporkan janji dan kontribusi pendanaan bagi aksi kemanusiaan.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Donor, Pemerintah terdampak dan organisasi penerima dapat melaporkan kontribusi ke fts@ 
un.org atau melalui format laporan online yang tersedia pada situs web FTS. FTS diakses 
secara umum pada  fts.unocha.org 

Humanitarian Data Exchange (HDX) adalah wadah terbuka untuk berbagi data. Tujuan 

HDX adalah untuk memudahkan pencarian dan penggunaan data kemanusiaan bagi analisa. 
Pengumpulan set data HDX telah diakses oleh pengguna di lebih dari 200 negara dan teritori. 
HDX dikelola oleh suatu tim dalam OCHA.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
HDX membuat data secara umum tersedia bagi perespons kemanusiaan. Data dapat berbentuk 
dalam berbagai format, termasuk kertas kerja Excel dan sistem informasi grafis dengan format 
cocok.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
HDX diakses secara umum di data.humdata.org 

Humanitarian ID adalah alat online untuk mengelola daftar kontak pada suatu kedaruratan. 
Perespons kemanusiaan mendaftar ke Humanitarian ID lalu ‘check in’ ke suatu respons 
kedaruratan sehingga memungkin mereka menemukan kontak lain pada suatu bencana di 
negara tertentu.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Humanitarian ID adalah alat bagi perespons kemanusiaan untuk bertemu satu sama lain dan 
berkoordinasi.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Humanitarian ID tersedia secara umum di humanitarian.id, dan juga melalui aplikasi seluler 
berbasis Android dan iOS. Dalam lingkungan dengan tingkat keamanan rendah, informasi 
kontak hanya mungkin dapat dilihat oleh para pengguna yang telah diverifikasi oleh manajer.

ASEAN Disaster Info Network (ADInet) adalah portal web bencana dan sistem basis 
data bagi ASEAN yang dikelola oleh AHA Centre. ADInet memberikan kumpulan informasi 
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bencana di kawasan yang terkonsolidasi. Laporan-laporan bencana yang diberikan NDMO 
dan publik diverifikasi dan dimutakhirkan oleh AHA Centre. Berdasarkan informasi yang 
disusun di ADInet, AHA Centre mengeluarkan Weekly Disaster Update dan Monthly Disaster 
Outlook. Sebagai tempat penyimpanan pengetahuan, ADInet menyimpan Flash Update dan 
Situation Update yang dikeluarkan AHA Centre.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
ADInet terutama ditujukan bagi para periset, ilmuwan, praktisi penanggulangan bencana dan 
pembuat kebijakan yang berfokus pada penanggulangan bencana di kawasan ASEAN.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
ADInet diakses secara umum di adinet.ahacentre.org

ASEAN Science-based Disaster Management Platform (ASDMP) adalah sistem portal 
web dan basis data yang dibangun untuk menyediakan wadah untuk menghubungkan para 
periset dan ilmuwan dengan praktisi dan pembuatan kebijakan penanggulangan bencana. 
Situs web ini merupakan gudang informasi dan wadah pengetahuan yang dibagikan luas.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
ASDMP utamanya ditujukan bagi periset, ilmuwan, praktisi dan pembuat kebijakan 
penanggulangan bencana yang berfokus pada penanggulangan bencana di kawasan ASEAN. 

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
ASDMP diakses secara umum di asdmp.ahacentre.org/ASDMP/index.do

South Asian Disaster Knowledge Network (SADKN) adalah portal web untuk berbagi 
pengetahuan dan informasi on penanganan risiko bencana di Asia Selatan. SADKN 
merupakan jejaring dari berbagai jejaring, dengan satu portal regional dan delapan portal 
nasional. SADKN menyertakan semua pemangku kepentingan nasional dari Negara anggota 
SAARC.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
SADKN diperuntukkan bagi Negara anggota SAARC, namun dapat diakses publik.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
SADKN diakses melalui situs web SAARC DMC di www.saarc-sadkn.org
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Pacific Disaster Net (PDN) adalah portal web bencana dan sistem basis data bagi negara-
negara Kepulauan Pasifik. PDN menyediakan informasi tentang tata kelola, pengkajian risiko, 
peringatan dini dan pemantauan, manajemen risiko bencana dan pelatihan.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
PDN dimanfaatkan bagi negara-negara Kepulauan Pasifik, namun dapat diakses publik.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
PDN diakses melalui Secretariat of Pacific Community (SPC) di info@sopac.org

3. CITRA SATELIT DAN KAPASITAS 
Citra satelit dapat menjadi alat yang manjur untuk menganalisa dampak bencana secara cepat 
dan dalam area luas. Pemetaan merupakan cara efektif menganalisa dan berbagi informasi 
tentang dampak kedaruratan. Banyak organisasi, termasuk OCHA, dapat memetakan data 
dengan menggunakan citra satelit.

Map Action adalah organisasi pemetaan yang mengirim para relawan pemetaan 
berkualifikasi tinggi untuk mendukung respons bencana. Para relawan umumnya memiliki 
spesialisasi Sistem Informasi Geografi dengan keahlian manajemen data dan/atau spesialis 
teknis dan perangkat lunak. Mereka dapat dimobilisasi dan dikirim dalam 72 jam pertama 
pada suatu respons, atau mereka dapat memenuhi bagian pekerjaan khusus terkait manajemen 
data management atau pemetaan. Mereka sering dikirim sebagai bagian dari Tim UNDAC 
atau dengan Pemerintah, mitra regional, atau LSM.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Layanan pemetaan mendukung suatu respons kemanusiaan. MapAction normalnya bekerja 
dengan kolaborasi erat dengan OCHA dan rekan-rekan Pemerintah.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Dukungan MapAction dapat diminta melalui OCHA atau mengontak langsung emumford@ 
mapaction.org atau info@mapaction.org. Untuk informasi lebih lanjut: www.mapaction.org.

iMMAP adalah suatu organisasi pemetaan yang menyediakan layanan manajemen informasi, 
termasuk pengumpulan data, analisa data, pengkajian, manajemen basis data, infografis 
dan pemetaan, pengembangan alat, pelatihan, konsultasi, keahlian sektor, koordinasi dan 
manajemen perubahan. iMMAP menawarkan kepada mitra spektrum penuh informasi, 
pengetahuan dan kapasitas manajemen perubahan yang terkait dengan pengetahuan tematik, 
misalnya ketahanan pangan, kesehatan, koordinasi, pembangunan, pengurangan risiko 
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bencana, aksi kemanusiaan atas ranjau, keamanan, perubahan iklim, perkotaan, agrikultur, 
dan lainnya. iMMAP menyediakan kapasitas tambahan bagi organisasi kemanusiaan dan 
pengembangan, membantu mereka menyelesaikan tantangan operasional dan strategis. 
iMMAP juga bermitra dengan organisasi-organisasi untuk menyediakan penyampaian 
layanan berbiaya rendah dan lebih efektif serta pengambilan keputusan, yang akhirnya 
mengarah pada peningkatan hasil-hasil bagi populasi.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
iMMAP menyediakan dukungan bilateral dan multilateral bagi PBB, LSM dan Pemerintah 
dalam peningkatan pengumpulan informasi kemanusiaan, manajemen data dan analisa 
spasial. Layanan iMMAP tersedia berdasarkan proyek, baik kegiatan individu dan kolaborasi 
berjalan, melalui proyek-proyek yang diimplementasikan iMMAP dan melalui penugasan 
staf manajemen informasi. Sejak 2012, iMMAP menjadi mitra yang bersiaga resmi bagi PBB, 
mendukung berbagai Badan PBB di berbagai negara.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Untuk layanan iMMAP, silakan mengontak William Barron, CEO, di wbarron@immap.org 
dan Craig von Hagen, Direktor Regional, di cvonhagen@immap.org.

UNITAR’s Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) memberikan 
analisa gambar dan solusi satelit kepada organisasi kemanusiaan PBB dan selain PBB. 

BAGI SIAPA MANFAATNYA?

UNOSAT tersedia bagi organisasi kemanusiaan PBB, bukan PBB dan Pemerintah.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

UNOSAT diakses di www.unitar.org/unosat 

UN Platform for Space-based Information for Disaster Management and Emergency 

Response (UN-SPIDER) menghubungkan komunitas penanggulangan bencana dengan 
penggiat ruang angkasa, dan membantu Pemerintah dalam pemanfaatan informasi berbasis 
ruang angkasa bagi kesiapsiagaan bencana.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?

UN-SPIDER tersedia bagi Pemerintah Nasional dengan badan ruang angkasa dan badan 
penanggulangan bencana yang bertanggung jawab dalam operasi respons.
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BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

UN-SPIDER diakses di www.un-spider.org

Sentinel Asia mendukung kegiatan penanggulangan bencana dengan menggunakan 
tekhnologi sistem informasi geografi dan informasi berbasis ruang angkasa, yang dikelola oleh 
Asia-Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF).

BAGI SIAPA MANFAATNYA?

Sentinel Asia tersedia bagi Pemerintah Nasional, badan PBB serta organisasi regional dan 
internasional.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Sentinel Asia diakses di www.aprsaf.org/initiatives/sentinel_asia 

Internasional Charter for Space and Major Disasters adalah konsorsium badan ruang 
angkasa nasional, yang memberikan para pengguna resmi dengan sistem tergabung untuk 
perolehan dan penyampaian data ruang angkasa.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?

Internasional Charter for Space dan Major Disasters tersedia bagi pengguna resmi seperti 
perwakilan perlindungan sipil nasional, penyelamatan, badan pertahanan dan keamanan serta 
UN Office for Outer Space (UN OOSA) dan UNITAR/UNOSAT yang mengatas namakan 
Badan PBB.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

International Charter for Space and Major Disasters diakses di disasterscharter.org/web/
guest/activating-the-charter

4. PIRANTI-PIRANTI PENGKAJIAN

Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA) adalah metodologi yang dilaksanakan 
oleh pemangku kepentingan kemanusiaan selama dua minggu pertama setelah terjadi bencana 
secara mendadak. MIRA mengetes asumsi-asumsi perencanaan yang telah dibuat dalam 
72 jam pertama (berdasarkan analisa data sekunder, sebagai contoh). Pada minggu kedua 
atau ketiga respons, MIRA menyediakan informasi kebutuhan populasi terdampak dan 
prioritas bagi dukungan internasional. MIRA dipandu dengan Panduan Operasional tentang 
Pengkajian Terkoordinasi IASC tahun 2013.
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BAGI SIAPA MANFAATNYA?
MIRA terutama digunakan oleh HCT untuk mendukung Pemerintah terdampak.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Informasi tentang MIRA tersedia di dalam negeri melalui OCHA, HC atau RC PBB.

Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) adalah pelaksanaan kajian yang dipimpin oleh 
Pemerintah. Sebuah PDNA bersifat melengkapi dibanding menduplikasi pengkajian cepat 
awal yang dilakukan para aktor kemanusiaan. PDNA menganalisa pengkajian sebelumnya 
untuk mendapatkan data terkait pemulihan. Disaster Recovery Framework (DRF) adalah 
keluaran utama dari kajian, yang merupakan satu laporan terkonsolidasi yang menyediakan 
informasi dampak fisik bencana; biaya dan kehilangan ekonomi; dampak kemanusiaan yang 
dialami populasi terdampak; dan menghasilkan kebutuhan dan prioritas pemulihan awal 
dan jangka panjang. Hal ini menjadi dasar bagi prioritisasi, desain dan implementasi dari 
serangkaian program pemulihan yang koheren.

Terdapat berbagai tahap dan prosedur yang diperlukan bagi PDNA. Selain pengkajian, 
sebuah PDNA terdiri dari perencanaan misi, pertemuan orientasi dengan semua pemangku 
kepentingan, serta orientasi dan pelatihan sektoral. PDNA didukung oleh UNDP, Komisi 
Eropa, dan Bank Dunia, serta aktor-aktor nasional dan internasional lainnya.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
PDNA diperuntukkan bagi Pemerintah terdampak.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Informasi tentang PDNA dan DRF dapat diakses melalui Global Facility for Disaster Risk 
Reduction (GFDRR) dari Bank Dunia, UNDP dan ECHO.

KoBo Toolbox adalah alat gratis dengan sumber-terbuka bagi pengumpulan data seluler. 
KoBo memungkinkan penggunanya untuk mengumpulkan data di lapangan dengan 
menggunakan perangkat elektronik. KoBo Toolbox mendukung siklus pengumpulan data 
sepenuhnya – desain format, pengumpulan dan analisa data. Kebanyakan penggunanya adalah 
orang yang bekerja di krisis kemanusiaan atau pekerja profesional dan peneliti di negara 
berkembang. Alat ini mendukung kebutuhan akan pengkajian, pemantauan dan pengumpulan 
data lainnya bagi para aktor kemanusiaan pada kedaruratan dan lingkungan dilapangan yang 
sulit. Adaptasi KoBo Toolbox bagi keperluan kemanusiaan merupakan inisiatif bersama 
OCHA dan Harvard Humanitarian Initiative (HHI).

Alat ini memungkinkan keterhubungan yang sederhana untuk membuat format pertanyaan, 
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termasuk pertanyaan pilihan dengan kelanjutan pertanyaan yang perlu dilompati, validasi, dan 
pertanyaan umum bagi kemanusiaan. Pembentukan format juga mempunyai fitur kumpulan 
pertanyaan yang unik yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan berbagi kumpulan 
pertanyaan-pertanyaan yang terstandar dan sudah divalidasi.

Dengan kemudahan berbagi data, pertanyaan dan format, pengguna dapat bekerja dengan 
lebih cepat dan efektif, serta adanya yang lebih banyak indikator dan pertanyaan standar 
yang diadopsi, lebih sedikit fragmentasi (yang terjadi jika setiap organisasi memiliki sistem 
berbeda yang tidak cocok), dan meningkatkan perbandingan di antara kumpulan data. Hal 
ini memungkinkan perbandingan yang lebih baik antara data di waktu berbeda dan berbagai 
negara, sehingga keseluruhan komunitas kemanusiaan, termasuk donor, Badan PBB dan mitra 
pelaksana mendapat manfaatnya.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Para aktor kemanusiaan bisa mendapat akun gratis melalui server OCHA khusus. Organisasi-
organisasi dapat juga memasangnya pada server mereka sendiri dan secara langsung 
berkontribusi pada pengembangan selanjutnya. 

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Untuk mendapatkan akun dengan penggunaan dan manfaat tidak terbatas dari dukungan 
pengguna profesional, silakan pergi ke kobo.humanitarianresponse.info 

Untuk mengakses pelatihan online gratis tentang Kajian Kebutuhan Kemanusiaan, termasuk 
Kobo toolbox, silakan unduh di training.kobotoolbox.org.  Untuk informasi lebih lanjut, lihat 
www.kobotoolbox.org 

Flash Environmental Assessment Tool (FEAT) membantu menentukan dampak-dampak 
akut yang tengah ada atau potensial tentang lingkungan, yang berisiko bagi manusia, fungsi-
fungsi pendukung kehidupan dan ekosistem, setelah terjadi bencana alam secara mendadak. 
FEAT berfokus utama pada dampak segera dan akut yang timbul dari terlepasnya bahan kimia 
berbahaya. FEAT dihasilkan oleh UN Environment/OCHA Joint Unit dengan dukungan 
National Institute for Public Health and the Environment di Belanda.

BAGI SIAP MANFAATNYA?
FEAT didesain bagi tim-tim UNDAC, USAR, pemerintah setempat, badan-badan 
penanggulangan bencana dan spesialis lingkungan.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Panduan Saku FEAT, termasuk semua piranti terkait FEAT, dapat diakses online melalui 
Environmental Emergencies Centre (EEC) di www.eecentre.org/feat 
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UNTUK DIINGAT
Selain pengkajian multi-sektoral yang dijelaskan disini, ada banyak metodologi dan 
piranti pengkajian tematik dan khusus cluster lainnya yang dapat digunakan pada suatu 
kedaruratan.

KESIAPSIAGAAN RESPONS KEDARURATAN
Istilah “perencanaan kesiapan” mengacu pada kesiapsiagaan kebijakan dan legal, kesiapsiagaan 
respons kedaruratan dan proses lain yang menjelaskan peran antara para aktor kemanusiaan. 
Bagian ini membahas piranti-piranti internasional dan regional yang tersedia bagi 
kesiapsiagaan legal dan respons kedaruratan.

1. KESIAPSIAGAAN LEGAL
a. Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief 

and Initial Recovery Assistance. (Pedoman IDRL)

b. UN Model Customs Facilitation Agreement

2. PERENCANAAN KESIAPSIAGAAN RESPONS KEDARURATAN
a. IASC Emergency Response Preparedness (ERP) Guidance

b. ASEAN Joint Disaster Response Plan (AJDRP)

1. KESIAPSIAGAAN LEGAL 

Guidelines for the domestic facilitation and regulation of internasional disaster 

relief and initial recovery assistance (Pedoman IDRL) adalah serangkaian rekomendasi 
bagi Pemerintah tentang bagaimana menyiapkan perundang-undangan dan perencanaan 
mereka untuk koordinasi dan fasilitasi penyelamatan bencana internasional. Kesiapsiagaan 
perencanaan tersebut dapat berupa tinjauan dan pembuatan undang-undang penanggulangan 
bencana, undang-undang imigrasi, undang-undang bea cukai, prosedur karantina, dan proses 
tanggung jawab sipil dan tindak pidana.

Pedoman IDRL dilengkapi dengan berbagai referensi yang dikembangkan oleh IFRC, 
termasuk  daftar periksa IDRL; Model Aturan untuk Fasilitasi dan Regulasi Bantuan 
Penyelamatan Bencana dan Pemulihan Awal Internasional (Model Act – Model Aturan); dan 
template Pernyataan Darurat.

E.
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Daftar periksa IDRL merupakan alat penilaian yang mudah digunakan, yang membantu 
Pemerintah dalam menambah pemahaman akan perundang-undangan yang telah dimiliki dan 
yang mungkin perlu diperkuat.

Model Aturan mendukung kesiapsiagaan legal Pemerintah Nasional bagi bencana. Hal ini 
membantu Pemerintah mengembangkan legislasi yang mengintegrasikan Pedoman IDRL 
ke dalam undang-undang dan kebijakan domestik. Implementasi Pedoman IDRL dan Model 
Aturan ini dapat berkontribusi pada respons tepat waktu di masa bencana atau kedaruratan 
yang terjadi mendadak.

Template Pernyataan Darurat dapat digunakan Pemerintah di saat bencana jika tidak ada 
kerangka kerja untuk memfasilitasi dan mengatur bantuan bencana internasional.

IFRC’s Disaster Law Programme (DLP) juga menolong integrasi Pedoman IDRL di tingkat 
nasional. DLP mendukung pekerjaan Perhimpunan nasional Palang Merah / Bulan Sabit 
Merah dengan Pemerintah mereka masing-masing dalam membangun dan menerapkan 
perundang-undangan terkait bencana yang berkualitas tinggi, kebijakan dan prosedur, 
termasuk kesiapsiagaan legal bagi bantuan bantuan internasional.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?

Kesiapsiagaan legal yang konsisten dengan Pedoman IDRL dan Model Aturan bermanfaat 
bagi Pemerintah Negara anggota PBB.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Proses kesiapsiagaan legal biasanya diinisiasi oleh masyarakat Palang Merah / Bulan Sabit 
Merah Nasional yang bekerja sama dengan Pemerintah Nasional masing-masing dan dengan 
dukungan dari IFRC. Model Aturan tersedia online melalui  www.ifrc.org/what-we-do. dan 
juga tersedia melalui Perhimpunan nasional atau IFRC.
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STUDI KASUS 5. AKSI IDRL: KISAH DI INDONESIA, KAMBOJA DAN 
KEPULAUAN COOK
Antara 2004 dan 2006, IFRC dan Palang Merah Indonesia mengadakan serangkaian 
studi dengan bekerja sama dengan Pemerintah dalam menentukan isu-isu legal yang 
telah berdampak pada operasi-operasi bantuan internasional di negara tersebut. Melalui 
konsultasi yang intensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah 
mengadopsi undang-undang penanggulangan bencana baru di tahun 2007. Pada tahun 
2008, Presiden mensahkan Peraturan Pemerintah no.23 / 2008 tentang Peran Serta 
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah dalam Penanggulangan 
bencana, yang sesuai dengan Pedoman IDRL. Di bulan Desember 2010, pedoman yang 
lebih detail dan khusus disahkan, dengan judul “Peran Serta Lembaga Internasional dan 
Lembaga Asing Nonpemerintah Pada Saat Tanggap Darurat

Demikian pula di tahun 2008, IFRC mendukung Pemerintahan Kamboja dan Perkumpulan 
Palang Merah Kamboja mengadakan proyek bantuan teknis IDRL untuk menganalisa 
kerangka kerja legal nasional bagi bantuan internasional. Setelah kajian ini, Kamboja 
membuat dan mengadopsi Undang-undang Penanggulangan Bencana baru di bulan Juni 
2015. Undang-undang Penanggulangan Bencana di Kamboja ini mempunyai tiga tujuan 
dalam:

• Pencegahan, adaptasi dan mitigasi risiko bencana di masa pra-bencana
• Respons kedaruratan selama bencana
• Pemulihan di masa pasca bencana

Undang-undang tersebut membentuk institusi, menugaskan mereka dengan peran dan 
tanggung jawab yang mengikat, dan membantu memastikan alokasi sumber daya dan 
mekanisme koordinasi diantara institusi-institusi yang berbeda. Saat ini, Undang-undang 
bencana tersebut menjadi salah satu yang paling komprehensif. 

Seperti Indonesia dan Kamboja, Pedoman IDRL telah digunakan untuk memperkuat 
kesiapsiagaan manajemen bencana di Pasifik. Menyambung selesainya studi tentang 
IDRL di Kepulauan Cook, Perdana Menteri menyatakan pentingnya Pedoman IDRL 
dihadapan para Pemimpin Negara Kepulauan Pasifik dalam pertemuan Pacific Island 
Forum ke-43 di bulan Agustus 2012. Forum Communiqué mendorong Negara-negara 
Kepulauan Pasifik untuk memanfaatkan Pedoman IDRL demi memperkuat kebijakan 
nasional dan kerangka kerja institusi dan legal mereka dengan berkolaborasi dengan 
Masyarakat Palang Merah nasional mereka, IFRC, PBB dan mitra relevan lainnya.

Pedoman IDRL telah berdampak besar di kawasan Asia Pasifik. Indonesia, Selandia 
Baru dan Filipina telah memiliki undang-undang, regulasi atau prosedur baru pada 
tingkat nasional dengan ketentuan-Nepal, Pakistan, Filipina, Vanuatu dan Vietnam, 
proses kajian legal atau studi IDRL yang dilakukan IFRC dan Perhimpunan nasional 
setempat telah selesai atau sedang berjalan. Untuk informasi detail tentang pencapaian 
proyek-proyek bantuan teknis IDRL di Asia dan Pasifik, kunjungi: www.ifrc.org 



Sebuah Panduan Piranti-piranti dan Layanan-layanan Internasional

97

UN Model Customs Facilitation Agreement adalah alat yang tersedia bagi Negara 
anggota PBB untuk mempercepat impor, ekspor dan transit dari barang bantuan dan barang 
kepemilikan personil ketika terjadi bencana. Persetujuan ini berisi ketentuan-ketentuan 
tentang penyederhanaan dokumentasi dan prosedur pengecekan; pengabaian bea sementara 
atau permanen; pajak impor barang bantuan dan peralatan personil, badan PBB dan LSM yang 
terakreditasi; dan pengaturan bagi perijinan diluar lokasi dan jam kerja resmi.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
UN Model Customs Agreement ditandatangani oleh suatu Pemerintah dan PBB. Negara 
Bhutan, Nepal dan Thailand merupakan negara-negara di Asia dan Pasifik yang telah 
menandatangani perjanjian ini.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Informasi tentang prosedur penandatanganan kerjasama dapat diakses melalui RC PBB atau 
HC, atau melalui OCHA-ROAP di ocha-roap@un.org.

2. PERENCANAAN KESIAPSIAGAAN RESPONS KEDARURATAN

Panduan IASC Emergency Response Preparedness (ERP) memungkinkan sistem 
kemanusiaan internasional untuk menjalankan pendekatan operasional bagi kesiapsiagaan 
darurat. Tujuan utama ERP adalah untuk memaksimalkan kecepatan dan jumlah bantuan 
kritikal yang dikirim segera setelah suatu kedaruratan kemanusiaan yang terjadi mendadak.

ERP berfokus pada situasi dimana skala potensi kedaruratan memerlukan aksi yang serasi dari 
sejumlah organisasi. ERP memungkinkan komunitas kemanusiaan untuk menyatakan secara 
cepat kapasitas dan nilai tambah dari bantuan mereka kepada respons nasional.

ERP mendukung:

• Analisa Risiko dengan membangun pemahaman bersama tentang risiko bencana atau 
krisis dan menetapkan risiko pada tingkat menengah atau tinggi.

• Kesiapan Operasional dengan menyusun kesiapsiagaan tingkat minimum untuk multi-
ancaman, baik krisis dan/atau bencana yang terjadi secara perlahan dan tiba-tiba.

• Perencanaan Strategis dengan menyusun sebuah strategi respons berdasarkan kapasitas 
dalam negeri yang tersedia untuk menangani fase awal kedaruratan jika adanya risiko 
tingkat menengah atau tinggi. Hal ini termasuk pembuatan rencana kontingensi untuk 
risiko khusus untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan berbeda dari populasi terdampak 
dalam tiga sampai empat minggu darurat kemanusiaan.

• Koordinasi dan Kemitraan dengan menjabarkan bagaimana komunitas kemanusiaan 
internasional dapat mengatur diri mereka sendiri dalam mendukung dan melengkapi 
penanganan nasional.
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Rapid Response Approach to Disasters in Asia-Pacific (RAPID) adalah adaptasi dari ERP di 
Asia-Pasifik. RAPID didesain untuk memberikan dukungan lebih sesuai dengan konteks dan 
tantangan unik di wilayah ini, seraya memastikan bahwa pendekatan ini cukup fleksibel untuk 
diukur menurut konteks khusus yang sesuai dengan global panduan.

Pendekatan RAPID dibagi kedalam empat tahapan, yang tercermin dalam kesiapsiagaan 
dan respons; 1. Pemodelan Dampak Bencana, 2. Analisa Kebutuhan, 3. Analisa Kapasitas 

Respons, dan 4. Perencanaan dan Advokasi (Gambar 19). Pendekatan RAPID:

• menempatkan respons nasional di depan dan menjelaskan bagaimana komunitas 
kemanusiaan internasional meningkatkan kesiapsiagaan dan respons Pemerintahan.

• menciptakan hubungan antara (1) kesiapsiagaan bencana dan respons, dan (2)  resiliensi 
dan agenda-agenda pembangunan, dengan membangkitkan sinergi dengan inisiatif-
inisiatif yang Pemerintah telah berkomitmen, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(SDGs) dan Kerangka Kerja Sendai bagi Pengurangan Risiko Bencana (SFDRR).

• melibatkan populasi terdampak dalam perencanaan respons, sehingga, meningkatkan 
akuntabilitas dan mendukung sistem lokal dengan lebih baik.

• menggunakan profil risiko dan data kerentanan khusus di negara tersebut untuk 
mengetahui lebih khusus pada konteks dan respons yang sesuai dalam mendukung upaya-
upaya nasional.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?

ERP dan pendekatan RAPID perlu dilakukan secara partisipatif dan perlu melibatkan semua 
pihak yang kemungkinan terlibat dalam respons.

Pedekatannya adalah:

• Dipimpin oleh Resident/Humanitarian Coordinator

• Dikelola oleh Humanitarian Country Team atau badan sepadan

• Didukung oleh kelompok koordinasi antar-cluster/sektor dan oleh cluster/sektor

• Menjangkau secara luar para perespons, termasuk di tingkat sub-nasional

• Mendukung pada otoritas nasional, yang menjadi penanggung jawab utama atas populasi 
terdampak.

Sedapat mungkin, otoritas nasional dan aktor-aktor nasional lain perlu dilibatkan atau 
memimpin proses perencanaan kesiapsiagaan sehingga ada pemahaman bersama tentang 
risiko, kerentanan dan kapasitas. Lebih lanjut, mereka dapat memastikan bahwa upaya-upaya 
komunitas kemanusiaan internasional berkontribusi pada perencanaan kesiapsiagaan darurat.
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BAGAIMANA MENGAKSESNYA?

Informasi lebih lanjut terdapat di www.humanitarianresponse.info/en/coordination/
preparedness dan melalui OCHA-ROAP at ocha-roap@un.org.
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Gambar 19. Pendekatan RAPID untuk Kesiapsiagaan Respons Darurat
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ASEAN Joint Disaster Response Plan (AJDRP) adalah pendekatan kesiapsiagaan regional 
yang menyediakan suatu kerangka kerja bersama untuk menyampaikan respons tepat waktu, 
sesuai skala dan bersama dengan memobilisasi aset dan kapasitas yang diperlukan. AJDRP 
menjelaskan pengaturan-pengaturan mekanisme kerja ASEAN dalam memperkuat pelibatan 
sektor-sektor lainnya dan pemangku kepentingan sebagai bagian dari respons ASEAN secara 
keseluruhan pada bencana berskala besar di kawasan. AJDRP juga membantu negara anggota 
ASEAN dan mitra-mitra lain untuk menentukan sumber daya yang disiapkan. Aset-aset, para 
ahli dan kapasitas respons lainnya dapat berasal dari dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, 
atau sumber daya militer, dan hal ini merupakan ASEAN Standby Arrangements.

ASEAN Regional Disaster Emergency Response Simulation Exercise (ARDEX) 

dilaksanakan setiap dua tahun oleh ACDM untuk mengetes dan memvalidasi ASEAN SASOP 
serta kesiapsiagaan dan kesiapan ASEAN disaat bencana. ARDEX pertama dilakukan tahun 
2005, dan AHA Centre telah mengelola ARDEX bersama dengan negara tuan rumah sejak 
2013. Dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan ARDEX, AHA Centre juga membuat 
Buku Panduan pengelola ARDEX dan Manual Referensi ARDEX. Sejak ARDEX 2016 di 
Brunei Darussalam, latihannya juga mengetes kesiapan ASEAN bagi respons bersama didalam 
One ASEAN One Response Declaration.

Negara anggota ASEAN dan mitra pada respons bencana, termasuk kekuatan militer, PBB, 
LSM, organisasi internasional, masyarakat sipil dan dunia usaha yang berpartisipasi di 
ARDEX.

ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) juga merupakan latihan 
penyelamatan bencana berskala besar yang diadakan anggota-anggota ARF dari otoritas 
sipil dan militer setiap dua tahun (tahun yang berlainan dengan ARDEX). ARF DiREx 
mempromosikan berbagi keahlian dan praktek-praktek dalam penanggulangan bencana 
diantara anggota ARF.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
AJDRP dibentuk dengan skenario khusus di negara anggota ASEAN pada risiko tertinggi 
dari bencana berskala besar. AJDRP dimaksudkan untuk memfasilitasi perencanaan diantara 
Negara anggota ASEAN dan mitra-mitra respons bencana mereka, termasuk kekuatan militer, 
badan PBB, LSM internasional, masyarakat sipil dan dunia usaha, dan lainnya. Mitra-mitra 
ASEAN – dan ARF –juga diundang untuk berpartisipasi dalam latihan ARDEX dan ARF-
DiREx.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
AJDRP diakses di  ahacentre.org/files/AJDRP.pdf. Untuk informasi lebih lanjut, kontak AHA 
Centre di  info@ahacentre.org atau operationroom@ahacentre.org. 
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MEKANISME PENDANAAN KEMANUSIAAN 
Ketika terjadi krisis, akses segera ke pendanaan untuk memulai perencanaan respons dan 
operasi kemanusiaan antar organisasi yang terkoordinir menjadi penting bagi penyelamatan 
nyawa dan peringanan penderitaan manusia. Bagian ini menjelaskan piranti pendanaan dan 
perencanaan strategis internasional dan regional multilateral yang dapat dipicu pada fase awal 
kedaruratan. Di Asia dan Pasifik, mekanisme-mekanisme pendanaan kemanusiaan nasional, 
kontribusi bilateral dan donasi pribadi penting dalam respons bencana yang cepat.

1. MEKANISME PENDANAAN INTERNASIONAL
a. UN Central Emergency Response Fund (CERF)

b. Country-Based Pooled Funds (CBPF)

c. OCHA Emergency cash Grant (ECG)

d. IFRC Disaster Relief Emergency Fund (DREF)

e. UN Development Programme (UNDP) TRAC 1.1.3 Category II Resources

f. Pandemic Emergency Financing Facility

g. Global Preparedness Partnership (GPP)

2. MEKANISME PENDANAAN REGIONAL
a. ASEAN Disaster Management and Emergency Relief Fund

b. Asia-Pacific Disaster Response Fund

c. South-East Asia Regional Health Emergency Fund

3. PIRANTI PERENCANAAN STRATEGIS
a. Flash Appeal

b. Humanitarian Response Plan

4. INTERNATIONAL FINANCING MECHANISMS
a. UN Central Emergency Response Fund

b. Country-Based Pooled Funds 

c. OCHA Emergency Cash Grant

F.
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d. IFRC Disaster Relief Emergency Fund

e. UNDP TRAC 1.1.3 Category II Resources

f. World Bank Pandemic Emergency Financing Facility 

g. Global Preparedness Partnership

1. MEKANISME PENDANAAN INTERNASIONAL

UN Central Emergency Response Fund (CERF) memberikan pendanaan secara cepat 
kepada penggiat kemanusiaan dan memulai aksi penyelamatan nyawa. Dibentuk di tahun 
2006, CERF mempunyai tiga komponen: 1) hibah respons cepat, 2) hibah kedaruratan yang 
kurang didanai, dan 3) pinjaman.

CERF memungkinkan pendanaan tersedia ketika kedaruratan yang terjadi mendadak dimulai, 
ketika krisis yang sedang terjadi memburuk atau ketika merespons krisis yang terjadi secara 
perlahan yang memerlukan pendanaan di waktu kritis. Pendanaan respons cepat dapat 
diberikan dalam 48 jam. Bagi krisis yang kurang diperhatikan dunia, CERF menyediakan 
dukungan melalui hibah kedaruratan yang kurang didanai. Penyalurannya dua kali setahun 
untuk menyediakan dana yang sangat diperlukan bagi layanan kritikal penyelamatan nyawa. 
CERF juga mempunyai fasilitas pinjaman sebesar US$ 30 juta. Pinjaman sampai satu tahun 
dapat dilakukan kepada badan PBB jika mereka dapat mengkonfirmasi bahwa pendanaan 
donor akan datang kemudian.

Sebagai pengakuan atas kebutuhan kritikal akan pendanaan kemanusiaan yang lebih besar 
dan strategis serta rekam jejak CERF yang memberikan bantuan penyelamatan nyawa bagi 
populasi terdampak krisis, sidang umum PBB telah menyetujui seruan untuk memperbesar 
target pendanaan tahunan CERF dari $450 juta menjadi $1milyar.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Pendanaan CERF tersedia hanya bagi badan, pendanaan dan program PBB. Namun, LSM 
merupakan mitra CERF yang penting dan menerima pendanaan CERF ketika mereka 
melakukan kegiatan kemitraan dengan organisasi PBB penerima dana. Antara 2013 dan 2017, 
negara-negara di kawasan Asia-Pasifik menerima sekitar US$ 338 juta dana CERF (Gambar 
21), dengan negara penerima besar di tahun 2016 dan 2017 termasuk Afganistan, Bangladesh, 
Fiji dan Republik Rakyat Demokratik Korea (Gambar 20).

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Aplikasi hibah CERF dikoordinasikan dan dikirim oleh RC atau RC/HC atas nama tim 
negara. Setelah persetujuan bilateral antara badan-badan penerima dan sekretariat CERF, 
dana alokasi dikirimkan. Untuk informasi lebih lanjut on CERF, lihat cerf.un.org
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Gambar 20. Kontribusi dan Alokasi dari CERF bagi Asia Pasifik

Country-Based Pooled Funds (CBPF) dibentuk oleh ERC ketika terjadi kedaruratan baru 
atau situasi kemanusiaan yang ada menjadi memburuk. Pendanaan ini dikelola secara lokal 
oleh HC dengan konsultasi dengan komunitas kemanusiaan. Kontribusinya – kebanyakan dari 
Pemerintah – dikumpulkan menjadi pendanaan tunggal dan fleksibel yang mendukung upaya-
upaya kemanusiaan lokal. Dananya dialokasikan melalui proses yang inklusif dan transparan 
dalam mendukung prioritas-prioritas yang tetapkan melalui Humanitarian Response Plan 
(HRP). Hal ini memastikan bahwa pendanaan tersedia dan diprioriaskan di tingkat lokal bagi 
perespons yang paling dekat dengan masyarakat yang membutuhkan.

Alokasi pendanaan CBPF ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas kemanusiaan 
di tingkat negara yang sesuai dengan Humanitarian Programme Cycle (HPC). Untuk 
menghindari duplikasi dan memastikan penggunaan Pendanaan CBPF yang melengkapi, 
sumber-sumber pendanaan lain, termasuk kontribusi bilateral, dipertimbangkan.

CBPF membantu organisasi-organisasi perespons di dalam negeri untuk mencapai masyarakat 
yang paling rentan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih efektif dan 
efisien.
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Gambar 21. Alokasi CERF di Asia-Pasifik (2013-2017)
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• CBPFs inklusif dan mempromosikan kemitraan. Pendanaan secara langsung tersedia 
bagi mitra yang merespons. Hal ini memperkuat kepemimpinan kemanusiaan serta 
mendorong kolaborasi dan kepemilikan bersama dari respons kedaruratan.

• CBPF tepat waktu dan fleksible. Pendanaan mendukung penyampaian bantuan yang 
cekatan dalam situasi kedaruratan yang bergerak cepat.

• CBPF efisien dan akuntabel. Pendanaan meminimalkan biaya transaksi serta menyediakan 

transparansi dan akuntabilitas. Organisasi penerima dikaji secara menyeluruh; proyek-
proyeknya dipantau secara reguler dan adanya pelaporan capaian. Dalam Agenda for 
Humanity, Sekretaris Jenderal PBB menekankan peran penting CBPF, dan dia meminta 
donor untuk meningkatkan proporsi pendanaan kemanusiaan yang disalurkan melalui 
CBPF menjadi 15 persen di tahun 2018. Di tingkat ini, nilainya akan lebih dari $2 milyar 
per tahun.

Di tahun 2017, terdapat 18 CBPF yang aktif secara global, yang menerima total $824 juta 
dan mengalokasikan lebih dari $586 juta ke 614 mitra di 18 negara, untuk mendukung 1,130 
proyek-proyek kemanusiaan kritikal yang membantu jutaan orang dengan layanan kesehatan, 
bantuan pangan, air bersih dan sanitasi, hunian, dan bantuan penyelamatan nyawa lainnya. 
CBPF yang besar dijalankan di Yemen ($95,2 juta), Etiopia ($81,4 juta) dan Irak ($71,7 juta). 
Selain itu, pendanaan telah mengalokasikan beberapa CBPF untuk membantu masyarakat 
yang terdampak krisis Suriah sebesar $79,1 juta dengan alokasi di Yordania ($8,5 juta), 
Lebanon ($5,7 juta), Suriah ($23,8 juta) dan Turki ($41,1 juta). Di Asia dan Pasifik, CBPF 
dijalankan di Afganistan, Myanmar dan Pakistan.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Pendanaan CBPF secara langsung tersedia bagi badan PBB, LSM nasional dan internasional 
serta organisasi Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
CBPF dikelola secara lokal oleh kantor negara OCHA dibawah kepemimpinan HC. Suatu 
Dewan Penasihat mengawasi pengelolaan CBPF, memberikan nasihat dan keputusan-
keputusan utama serta memastikan efisiensi dan efektivitasnya yang sesuai dengan kebijakan 
dan standar. Di tingkat global, Kelompok Kerja Pendanaan yang Dikumpulkan mengajak 
pemangku kepentingan utama (mewakili donor, LSM dan badan PBB) untuk menyediakan 
panduan kebijakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.unocha.org/our-work/
humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpfs/cbpfs-guidelines 

Emergency Cash Grant (ECG) membantu negara terdampak bencana alam. ECG 

memungkinkan OCHA untuk mengeluarkan dana secara cepat dalam mendukung upaya 
penyelamatan segera setelah bencana. Sebagai pengelola pendanaan, OCHA mempelajari 



Sebuah Panduan Piranti-piranti dan Layanan-layanan Internasional

107

permohonan dan menentukan alokasinya yang sesuai. Besarnya alokasi per bencana tidak 
boleh lebih dari $100,000. ECG dibentuk melalui Resolusi Sidang Umum PBB 2816 di tahun 
1971 dan diperbarui dengan resolusi berikutnya.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Kantor RC (atau, jika sesuai, RC/HC) menyampaikan permohonan, dan—jika disetujui— 
menerima dana dan menentukan alokasinya dengan konsultasi mitra didalam negeri. RC/
HC membuat pengaturan pelaksanaanya, baik melalui pembelian langsung oleh UNDP 
atau menyalurkan dana ke mitra pelaksana, seperti instansi Pemerintah, badan atau 
pendanaan PBB, Palang Merah/Bulan Sabit Merah, atau sebuah LSM. Apapun mekanisme 
penyalurannya, RC/HC tetap bertanggung jawab atas penggunaan dana ini.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Permohonan ECG dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk kantor RC/HC, kantor 
negara atau kantor regional OCHA, Perwakilan Tetap di Jenewa atau New York, atau secara 
langsung dari Pemerintah negara terdampak. Setelah melalui verifikasi bahwa negara tersebut 
telah meminta dan menerima bantuan internasional, kantor RC/HC menyiapkan proposal 
tertulis kepada Direktur Operasi OCHA.

IFRC Disaster Relief Emergency Fund (DREF) adalah pendanaan yang dikumpulkan 
secara tidak mengikat yang dicadangkan untuk memastikan respons cepat oleh Perhimpunan 
nasional dalam bencana, krisis dan darurat kesehatan. DREF tersedia bagi operasi berskala 
kecil ataupun besar. DREF mendanai upaya penyelamatan nyawa dan pemenuhan kebutuhan 
hidup mendasar dengan jangka waktu pendek. Alokasinya berkisar dari 20,000 Swiss Francs 
(CHF) sampai satu juta CHF.

Jika skala bencana melampaui intervensi melalui DREF, suatu emergency appeal dapat 
diluncurkan. Hal ini merupakan dokumen pemasaran dan posisi internasional yang 
diluncurkan oleh IFRC sesuai permohonan Perhimpunan nasional untuk menghasilkan 
pendanaan. Anggaran permohonan dapat mencakup biaya FACT, ERU, RDRT dan piranti 
respons global IFRC, serta mobilisasi staf internasional dan nasional.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
DREF tersedia bagi semua 190 Perhimpunan nasional dan mempunyai dua tujuan utama. 
DREF menyediakan pendanaan bagi IFRC dan Perhimpunan nasional dalam merespons 
bencana berskala besar (fasilitas pinjaman), dan bagi respons Perhimpunan nasional di 
bencana berskala kecil dan sedang serta darurat kesehatan dimana tidak ada permohonan 
internasional akan diluncurkan atau ketika dukungan dari aktor-aktor lain tidak terlihat 
(fasilitas hibah).
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BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
DREF dikelola oleh Sekretariat IFRC di Jenewa, Swiss. Semua permohonan alokasi DREF 
akan ditinjau secara kasus per kasus. Dana dapat disetujui dan dikeluarkan dalam 24 jam. 
Untuk informasi lebih lanjut, lihat media.ifrc.org/ifrc/dref 

UN Development Programme (UNDP) TRAC 1.1.3 Category II Resources digunakan 
untuk mengkoordinasikan suatu respons krisis mendadak, melakukan pengkajian 
kebutuhan, memulai kerangka kerja pemulihan dini, dan memberi landasan bagi pemulihan 
berkelanjutan.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
TRAC 1.1.3 Category II Resources tersedia bagi program-program negara UNDP dalam 
mendukung otoritas nasional.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Disaat ada kedaruratan yang membutuhkan dukungan segera, RC PBB atau atau perwakilan 
UNDP dapat memohon alokasi Category II Resources sampai sebesar $100,000 kepada Crisis 
Response Unit and Regional Bureau di UNDP. Dalam keadaan tertentu, dapat meminta lebih 
dari $100,000. Permohonan akan Category II Resources dapat dilakukan di setiap kejadian 
yang berbeda dalam suatu negara.

Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) menyediakan pendanaan tambahan untuk 
upaya-upaya respons yang menolong pencegahan wabah-wabah penyakit jarang dan parah 
dapat menjadi pandemi yang lebih mematikan dan berbiaya tinggi. PEF meliputi enam virus 
yang paling memungkinkan menyebabkan pandemi, termasuk Orthomyxoviruses baru (flu 
pandemi baru virus A), Coronaviridae (SARS, MERS), Filoviridae (Ebola, Marburg) dan 
penyakit zoonosis lainnya (Crimean Congo, Rift Valley, Lassa fever). PEF dibentuk tahun 
2016 oleh Bank Dunia dengan WHO, dan didukung oleh Jepang dan Jerman serta mitra dunia 
usaha.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
PEF mencakup semua negara berpendapatan rendah yang memenuhi syarat kredit dari 
International Development Association (IDA) - Bank Dunia. Negara-negara yang berhak 
dapat menerima pendanaan tambahan tepat waktu, terprediksi, dan terkoordinir jika 
terdampak wabah yang memenuhi kriteria PEF. PEF juga menyediakan pendanaan bagi 
badan-badan terakreditasi internasional PEF yang terlibat dalam response terhadap wabah 
besar.
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BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Melalui kombinasi asuransi yang didanai dengan surat obligasi dan derivatifnya, jalur asuransi 
PEF tersedia sampai $425 juta bagi wabah yang disebabkan enam virus yang memenuhi 
kriteria aktivasinya. Untuk melengkapi jalur asuransi, PEF juga mempunyai $55 juta jalur 
tunai. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk menyediakan sumber daya bagi wabah yang 
belum tertangani, atau tidak akan tertangani, dengan kriteria jalur asuransi. Jalur tunai 
mencakup lebih banyak jenis wabah penyakit infeksi serta kejadian wabah di satu negara. Jalur 
asuransi, beroperasi sejak Juli 2017, memiliki periode awal 3 tahun (dengan kemungkinan 
diperpanjang), dan jalur tunai akan dimulai tahun 2018.

Jalur asuransi PEF akan bergantung pada kriteria aktivasi yang jelas yang didesain dengan 
data yang tersedia umum. Untuk memenuhi syarat pendanaan jalur asuransi PEF, suatu 
wabah harus memenuhi kriteria khusus terkait keparahannya. Kriteria ini didasari ukuran, 
pertumbuhan dan penyebaran wabah. Jika kriteria ini terpenuhi, maka negara terdampak dan/
atau perespons internasional yang berhak dapat menyerahkan permohonan pendanaan PEF. 
Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.worldbank.org/pef 

Global Preparedness Partnership (GPP) menyediakan panduan dan pendanaan bagi 
Negara anggota PBB untuk mendukung upaya-upaya nasional dalam kesiapsiagaan bencana. 
Dipandang sebagai layanan menyeluruh yang menghubungkan inisiatif-inisiatif global dengan 
tingkat nasional dan nasional sampai tingkat komunitas, GPP memerlukan dukungan dari 
berbagai aktivitas nasional dan internasional bagi kesiapsiagaan di dalam sebuah negara. GPP 
memastikan suatu upaya gabungan dan koheren dari berbagai mitra dan menciptakan sinergi 
diantara kegiatan kesiapsiagaan mereka. Mitra keuangan utama GPP termasuk FAO, OCHA, 
UNDP, Negara-negara kelompok V204, Bank Dunia, dan WFP. Mitra-mitra lain termasuk 
Capacity for Disaster Reduction Initiative (CADRI), Global Network of Civil Society 
Organisations for Disaster Reduction (GNDR), IFRC, dan UNOPS.

Multi-Partner Trust Fund (MPTF) telah dibentuk untuk mendukung GPP. MPTF dipimpin 
oleh Komite Pengarah yang memimpin bersama dengan satu negara V20 dan satu perwakilan 
donor. Sebuah sub-komite operasional mengawasi pengambilan keputusan operasional 
dan kapitalisasi dana. Keduanya didukung suatu sekretariat di Geneva, Switzerland dan 
berkantor di UNDP. Tidak ada ketentuan jumlah pendanaan yang dapat dimanfaatkan melalui 
MPTF bagi satu program di suatu negara, namun pemerintah pemohon harus memberikan 
komitmen sumber daya bagi kegiatan kesiapsiagaan juga. GPP berencana menerima aplikasi 
pendanaan setiap enam bulan.

4  V20 atau “Kerentanan Duapuluh” terdiri dari 20 negara diselutuh dunia yang paling terdampak krisis terkait perubahan 
iklim.  Anggota V20 adalah Afganistan, Bangladesh, Barbados, Bhutan, Kosta Rika, Etiopia, Ghana, Kenya, Kiribati, 
Madagaskar, Maldives, Nepal, Filipina, Rwanda, Santa Lusia, Tanzania, Timor-Leste, Tuvalu, Vanuatu, and Vietnam.
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BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Tujuan GPP adalah untuk mendukung pemerintah nasional dalam upaya-upaya mereka dalam 
kesiapsiagaan bencana. Kemitraan ini disediakan bagi negara manapun, meskipun awalnya 
difokuskan pada bantuan negara V20.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.agendaforhumanity.org/initiatives/gpp atau kontak 
Sekretariat GPP di global@preparednesspartnership.org  

2. MEKANISME-MEKANISME PENDANAAN REGIONAL
Asia-Pacific Disaster Response Fund (APDRF) merupakan pendanaan yang menyediakan 
sumber dana hibah bertahap kepada negara-negara berkembang anggota Bank Pembangunan 
Asia (ADB) untuk merestorasi layanan-layanan yang menjaga kehidupan masyarakat setelah 
adanya bencana alam besar. APDRF membantu menjembatani celah antara pengaturan 
ADB yang mendukung pengurangan risiko bencana dengan bantuan pemulihan dini dan 
rekonstruksi.

APDRF menyediakan hibah maksimum $3 juta per kejadian. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi besarnya hibah termasuk (1) luasnya kerusakan secara geografis; (2) perkiraan 
jumlah terdampak; (3) Kapasitas respons badan Pemerintah di dalam negeri; dan (4) tanggal 
dan besarnya bencana terakhir yang melanda negara tersebut (sehingga mempertimbangkan 
efek kumulatif dari bencana yang mempengaruhi kemampuan negara untuk merespons). 
Setiap pernyataan bencana yang berbeda dianggap sebagai kejadian yang berbeda dan 
memenuhi syarat untuk mendapat bantuan.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Semua anggota ADB dapat menerima bantuan hibah dari APDRF. Hibah disediakan bagi 
Pemerintah Pusat. Mereka kemudian dapat mengalokasikan dana untuk lembaga pemerintah 
nasional dan lokal tertentu dan kepada organisasi nasional atau internasional yang tepat, 
termasuk LSM.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Bantuan dapat diberikan dengan kondisi kedaruratan sebagai berikut: (1) bencana alam terjadi 
di negara anggota; (2) pernyataan darurat bencana dengan skala melampaui kapasitas negara 
tersebut dan badan-badannya untuk membiayai beban-beban segera yang diperlukan untuk 
mengembalikan layanan-layanan penyelamatan nyawa dari populasi terdampak; dan (3) HC/
RC PBB telah mengkonfirmasi skala dan implikasi dari bencana dan telah mengindikasikan 
sejumlah dana yang diperlukan untuk membantu mengembalikan situasi. Untuk informasi 
lebih lanjut, lihat www.adb.org/site/funds/funds
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ASEAN Disaster Management and Emergency Relief Fund (ADMER Fund) 

mendukung pelaksanaan program kerja AADMER, merespons kedaruratan di Negara anggota 
ASEAN dan kegiatan operasional AHA Centre. ADMER Fund dikelola oleh Sekretariat 
ASEAN dan pendapatannya melalui kontribusi sukarela dari negara anggota ASEAN, dan 
mitra pemerintah dan organisasi lainnya, termasuk ASEAN Dialogue Partner dan Pemerintah 
(donor) yang membantu.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
ADMER Fund diperuntukkan bagi negara anggota ASEAN dan AHA Centre.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Direktur Pelaksana AHA Centre mendapat otoritas untuk mengeluarkan dana sebesar $50,000 
per kejadian bencana dari ADMER Fund.

South-East Asia Regional Health Emergency Fund (SEARHEF) merupakan mekanisme 
yang memungkinkan respons cepat bencana dengan mengisi celah-celah yang kritis yang 
dapat memperparah tingkat kematian dan kesakitan. Pendanaan ini dibentuk tahun 2007 oleh 
kantor WHO regional Asia Tenggara dan 11 negara anggotanya.5

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
SEARHEF diperuntukkan bagi 11 negara anggota WHO di kawasan Asia tenggara.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Melalui kantor negara WHO, negara anggota dapat memperoleh dukungan pendanaan dalam 
24 jam setelah adanya kedaruratan. Untuk pertanyaan lebih lanjut dapat mengontak searhef@
who.int. Untuk informasi lebih lanjut, lihat www.searo.who.int/entity/searhef/en

3. PIRANTI PERENCANAAN STRATEGIS DAN MOBILISASI SUMBER DAYA

Flash Appeal adalah piranti awal bagi strategi respons dan mobilisasi sumber daya 
kemanusiaan antar-badan. Piranti ini memberikan analisa besaran dan keparahan krisis 
kemanusiaan dan tinjauan ringkas tentang kebutuhan-kebutuhan penyelamatan nyawa 
segera. Alat ini memprioritaskan aksi dan keperluan bagi respons difase segera. Flash Appeal 
diluncurkan segera (idealnya dalam 48 jam) setelah kejadian bencana dan mencakup respons 
untuk tiga sampai enam bulan pertama. Penggunaannya pada kedaruratan yang terjadi 
tiba-tiba atau ketika ada peningkatan signifikan dan tidak terduga pada suatu krisis yang 
berkepanjangan.

5  WHO regional Asia Tenggara mempunyai 11 negara anggota: Banglades, Bhutan, DPR Korea, India, Indonesia, 
Maldives, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Thailand, dan Timor-Leste.
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BAGI SIAPA MANFAATNYA?
Badan PBB, LSM nasional dan internasional, serta gerakan Palang Merah / Bulan Sabit Merah 
dapat mengisi proyek-proyek kemanusiaan mereka dalam Flash Appeal untuk memberikan 
gambaran penuh dari tujuan strategis respons antar badan.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
Proses Flash Appeal dimulai oleh RC PBB atau HC dengan konsultasi dengan tim negara dan 
pemerintah nasional. Tim UNDAC memberikan dukungan di awal proses, jika tim sudah 
dikirim. Di negara tanpa kehadiran OCHA, kantor regional atau pusat OCHA mendukung 
tim negara untuk membuat Flash Appeal. Contoh Flash Appeal dapat dilihat di www.
humanitarianresponse.info/en 

STUDI KASUS 6.  AKSI FLASH APPEAL: NEPAL 

Setelah gempabumi 7.8 magnitudo di Nepal pada April 2015, PBB dan mitra-mitra 
kemanusiaan  menerbitkan Flash Appeal sebesar AS$42 juta bagi organisasi 
kemanusiaan untuk mendukung dan melengkapi respons pemerintah Nepal dalam 
memenuhi kebutuhan 2,8 juta populasi terdampak. Flash Appeal memprioritaskan 
aktivitas yang paling mendesak, penyelamatan nyawa dan mencakup kebutuhan 
darurat pangan, nutrisi, penghidupan, hunian, WASH dan perlindungan dengan durasi 
enam bulan..

Humanitarian Response Plan (HRP) merupakan piranti strategi, advokasi dan mobilisasi 
sumber daya bersama yang dibentuk oleh HCT dalam merespons bencana yang mendadak 
atau berlanjut dan memerlukan bantuan kemanusiaan internasional lebih dari enam bulan. 
Rencananya mengartikulasi visi bersama tentang respons bagi kebutuhan populasi terdampak 
yang telah dikaji dan dinyatakan. Pembuatan HRP merupakan langkah penting dalam 
Humanitarian Programme Cycle dan dilakukan hanya ketika kebutuhan kemanusiaan telah 
dimengerti dan dianalisa melalui Humanitarian Needs Overview (HNO). HRP umumnya 
diluncurkan ketika kebutuhan kemanusiaan melewati periode Flash Appeal dan dapat 
berbentuk strategi respons multi-tahun.

BAGI SIAPA MANFAATNYA?
HRP adalah piranti perencanaan respons bagi pengambil keputusan di suatu negara, seperti 
HC dan HCT, Badan PBB, LSM nasional dan internasional, dan koordinator cluster. Ketika 
strategi bersama telah disetujui, Badan PBB, LSM dan Gerakan Palang Merah / Bulan Sabit 
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Merah membuat proyek-proyek yang mendukung operasionalisasi dari strategi tersebut.

BAGAIMANA MENGAKSESNYA?
HC memulai dan memimpin proses perencanaan dan, bersama dengan HCT dan berkonsultasi 
dengan pemerintahan, menyusun prioritas dan strategi dan memastikan bahwa rencana 
respons cluster sesuai dengan strategi keseluruhan. Organisasi-organisasi dan cluster/sektor 
berpartisipasi dalam proses dan berkontribusi dalam pembuatan rencana. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang HRP, lihat www.humanitarianresponse.info/en 
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End of chapter notes
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VI.
PERINGATAN DINI
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VI. PERINGATAN DINI 

SISTEM-SISTEM PERINGATAN DINI
Sistem-sistem peringatan dini yang bertambah jumlahnya tersedia bagi para manajer tanggap 
bencana di Asia dan Pasifik. Sistem-sistem peringatan dini bervariasi dalam cakupan geografi 
dan tematik, dan mereka menyajikan berbagai tingkat kesadaran situasi, kewaspadaan dan 
dukungan pengambilan keputusan bagi pemerintah nasional dan mitra-mitra mereka.  Sistem-
sistem peringatan dini regional dan internasional yang disebutkan disini adalah tambahan dari 
mekanisme yang ada pada badan meteorologi nasional dan entitas pemerintah lain dikawasan, 
termasuk NDMO.

1. PRAKIRAAN CUACA
Joint Typhoon Warning Center (JTWC) memberikan saran-saran tentang cuaca dan 
kewaspadaan siklon tropis di lautan Hindia dan Pasifik. Informasi dapat diakses melalui  www.
metoc.navy.mil/jtwc/jtwc.html

Fiji Meteorological Service menyediakan layanan prakiraan cuaca dan kewaspadaan siklon 
tropis dengan skala regional bagi negara-negara di Pasifik Selatan disamping Fiji. Informasi 
dapat diakses melalui www.met.gov.fj 

Emergency Managers Weather Information Network (EmWIN) menyajikan informasi 
cuaca buruk melalui metode data yang diakses (radio, internet, satelit) dan peringatan siaran 
langsung. Informasi dapat diakses melalui www.nws.noaa.gov/emwin 

Japan Meteorological Agency (JMA) memamntau fenomena alam ekstrim seperti gempa 
bumi, tsunami, topan dan hujan lebat untuk Jepang dan negara-negara tetangganya. JMA 
dapat diakses melalui www.jma.go.jp/jma

Australian Bureau of Meteorology memberikan saran-saran cuaca dan kewaspadaan siklon 
tropis bagi Australia dan negara-negara tetangga. Informasi dapat diakses melalui www.bom.
gov.au

A.
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2. MULTI-HAZARD EARLY WARNING
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES) menyediakan 
layanan peringatan dini regional dan membangun kapasitas negara anggotanya dalam 
peringatan dini menyeluruh untuk ancaman-ancaman tsunami dan hidro-meteorologi. 
Informasi dapat diakses melalui www.rimes.int

ASEAN Disaster Monitoring and Response System (DMRS) ASEAN Disaster 

Monitoring and Response System (DMRS) mengintegrasikan data dan informasi dari 
berbagai sumber, termasuk badan-badan pemantauan ancaman dan peringatan bencana 
nasional dan internasional, kedalam sebuah platform. DMRS dapat mengeluarkan peringatan-
peringatan potensi bencana dan dampak signifikan dari berbagai ancaman di kawasan. 
DMRS melaporkan ancaman segera, kejadian bencana dan parameter bencana. AHA Centre 
mengeluarkan Flash Alert yang dihasilkan dari DMRS. Semua NDMO negara anggota 
ASEAN mempunyai akses untuk memantau dan berkontribusi pada DMRS. Informasi dapat 
diakses melalui dmrs.ahacentre.org/dmrs/ 

Disaster AWARE menyediakan pemantauan, kewaspadaan, dan pengambilan keputusan 
multi-ancaman global berbasis internet bagi organisasi internasional dan LSM. Disaster 
AWARE juga memperkuat system-sistem peringatan regional dan nasional di AHA Centre, 
DMC - Vietnam dan NDWC - Thailand.1 Informasi dapat diakses melalui  disasteralert.pdc.
org/disasteralert/

US Geological Survey (USGS) menyediakan informasi ekosistem dan lingkungan global, 
terutama peringatan-peringatan ancaman alam. USGS mendukung National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) yang bertanggung jawab atas peringatan badai 
geomagnetik dan tsunami. Informasi dapat diakses melalui www.usgs.gov

Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS) menyediakan peringatan 
tentang ancaman global dan piranti untuk memfasilitasi koordinasi respons. Informasi 
mencakup awal bencana dan secara elektronik menghitung estimasi kehilangan dan dampak 
atas kejadian bencana besar. GDACS dapat diakses melalui www.gdacs.org

Automatic Disaster Analysis and Mapping (ADAM) adalah sistem peringatan 

1  Pacific Disaster Center (PDC) menjalankan dua aplikasi: [1] EMOPS, bagi profesional penanggulangan bencana, dan 
[2] Global Hazards Atlas, bagi publik. Tersedia juga aplikasi mobile Disaster Alert. Indonesia bekerja dengan PDC dalam 
membangun DisasterAWARE versi nasional. Filipina dan Kamboja juga telah menunjukkan minat untuk memiliki versi 
nasional.
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terotomatisasi yang menyediakan informasi mendekati waktu sebenarnya tentang bencana 
untuk menyegerakan respons kemanusiaan. ADAM dapat diakses melalui geonode.wfp.org/
adam.html

3.  PERINGATAN DINI BANJIR
Mekong River Commission Monitoring and Forecasting memantau tinggi air di Sungai 
Mekong dan memberikan peringatan dini. Dapat diakses melalui www.mrcmekong.org

4. PERINGATAN DINI TSUNAMI
Pacific Tsunami Warning System (PTWS) memantau stasiun-stasiun seismologi dan 
gelombang di seluruh Pasifik untuk mengevaluasi potensi tsunami yang dipicu gempabumi. 
Informasi dapat diakses melalui ptwc.weather.gov

Indian Ocean Tsunami Warning System (IOTWS) menyediakan peringatan dini tsunami 
bagi negara-negara yang berbatasan dengan Lautan Hindia. Sistemnya mencakup 25 stasiun 
seismografi dan tiga sensor laut dalam. Informasi dapat diakses melalui iotic.ioc-unesco.org
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VII.
WEBLINKS
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VII. WEBLINKS

II. KERANGKA-KERANGKA KERJA PANDUAN

A. PERJANJIAN REGULASI ANTARA NEGARA YANG TIDAK MENGIKAT
UN General Assembly resolution 46/182

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) Guideline for the 
Domestic Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial Recovery 
Assistance (also known as IDRL Guidelines)

World Customs Organization Resolution on the Role of Customs in Natural Disaster Relief

B. PERJANJIAN REGULASI ANTARA NEGARA YANG MENGIKAT
ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)

AADMER Work Programme 2016-2020

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Natural Disaster Rapid Response 
Mechanism (NDRRM)

C. PEDOMAN-PEDOMAN SUKARELA YANG MENGATUR AKSI KEMANUSIAAN
Transformative Agenda Protocols

World Humanitarian Summit (WHS) Agenda for Humanity

Code of Conduct for the RCRC Movement and NGO in Disaster Relief

Sphere: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian Response (Sphere 
Handbook)

The Core Humanitarian Standard on Quality and Accountability 

Minimum Initial Service Package

IASC Operational Guidelines on the Protection of Persons in Situations of Natural Disasters - 
Guiding Principles on Internal Displacement

Oslo Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief 

Asia-Pacific Regional Guidelines for the Use of Foreign Military Assets in Natural Disaster 
Response Operations

Management of Dead Bodies after Disasters Field Manual

Environmental Emergencies Guidelines

Disaster Waste Management Guidelines

IASC Commitments on Accountability to Affected Population and Protection from Sexual 
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Exploitation and Abuse

IASC Gender Handbook in Humanitarian Action

IASC Guidelines for Gender-Based Violence in Humanitarian Settings

Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse (ST/SGB/2003/13) 

Community Based Complaint Mechanism Best Practice Guide

III. AKTOR-AKTOR KEMANUSIAAN

A. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
UN Funds, Programmes and Specialized Agencies (UN Agencies)

B. GERAKAN PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH
RCRC Movement

International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)

International Committee of the Red Cross (ICRC)

C. ORGANISASI DAN FORUM ANTAR-PEMERINTAH REGIONAL
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA 
Centre)

ASEAN Regional Forum (ARF)

East Asia Summit (EAS)

South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC)

SAARC Disaster Management Centre

Pacific Islands Forum (PIF)

Pacific Community (PC)

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

D. ORGANISASI-ORGANISASI NON-PEMERINTAH
Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN)

Asia Preparedness Partnership (APP)

International Council of Voluntary Agencies

InterAction

Steering Committee for Humanitarian Response
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START Network

NEAR Network

E. SEKTOR SWASTA
Connecting Business initiative (CBi)

IV. MEKANISME-MEKANISME KOORDINASI

A. MEKANISME-MEKANISME TINGKAT GLOBAL
Emergency Relief Coordinator (ERC)

Inter-Agency Standing Committee (IASC) 

B. MEKANISME-MEKANISME TINGKAT REGIONAL
Regional Consultative Group (RCG) on Humanitarian Civil-Military Coordination for Asia and 
the Pacific

Humanitarian Civil-Military Coordination in Disaster Response: Towards a Predictable Model 

C. MEKANISME-MEKANISME TINGKAT NEGARA
Humanitarian Coordinator (HC)

Humanitarian Country Team (HCT)

D. MEKANISME-MEKANISME PENJEMBATAN
Clusters

Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA)

Humanitarian Civil-Military Coordination (UN-CMCoord) 

V. PIRANTI-PIRANTI DAN LAYANAN-LAYANAN UNTUK 
RESPONS BENCANA

A. TIM-TIM TEKNIS
International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) 

Emergency Medical Teams (EMT)

Virtual On-Site Operations Coordination Centre (VOSOCC)

On-Site Operations Coordination Center (OSOCC)
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UN Disaster Assessment and Coordination (UNDAC) teams

Environment and Emergencies Centre (EEC)

Environmental Experts Hub (EEH)

ASEAN Emergency Rapid Assessment Teams (ERAT)

Regional Disaster Response Teams (RDRTs)

Field Assessment Coordination Teams (FACT)

Emergency Response Units (ERUs)

B. ASET DAN PERSEDIAAN BARANG BANTUAN
International Humanitarian Partnership (IHP)

UN Humanitarian Response Depot (UNHRD) Network 

DELSA

C. KUMPULAN PIRANTI TERDAFTAR YANG SIAP UNTUK DIDATANGKAN
OCHA Emergency Surge Mechanisms

Inter-Agency Rapid Response Mechanism

Emergency Telecommunications Cluster

Logistics Cluster

NORCAP, ProCap, GenCap, CashCap, ACAPS

RedR

Start Network

DHL DRT

D. MANAJEMEN INFORMASI
MapAction

iMMAP

ReliefWeb

HumanitarianResponse.info

Financial Tracking Service (FTS)

Humanitarian Data Exchange (HDX)

Humanitarian ID

ASEAN Disaster Info Network

ASEAN Science-based Disaster Management Platform (ASDMP)

South Asian Disaster Knowledge Network
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UNOSAT

UN-SPIDER

Sentinel Asia 

International Space Charter

Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA)

Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) and Disaster Recovery Framework (DRF)

KoBo Toolbox 

Flash Environmental Assessment Tool (FEAT)

E. PERENCANAAN KESIAPAN
Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and initial 
recovery assistance (IDRL Guidelines) 

Model Act for the Facilitation and Regulation of International Disaster Relief and Initial

Recovery Assistance

UN Model Customs Facilitation Agreement

Emergency Response Preparedness (ERP) Guidance 

ASEAN Joint Disaster Response Plan (AJDRP) 

F. MEKANISME PENDANAAN KEMANUSIAAN
Central Emergency Response Fund (CERF) 

Country-based Pooled Funds 

IFRC Disaster Relief Emergency Fund (DREF)

World Bank Pandemic Emergency Financing Facility

Global Preparedness Partnership 

Asia Pacific Disaster Response Fund (APDRF)

ASEAN Disaster Management and Emergency Relief Fund (ADMER Fund)

South-East Asia Regional Health Emergency Fund

Flash Appeal

Humanitarian Response Plan (HRP)



Sebuah Panduan Piranti-piranti dan Layanan-layanan Internasional

125

VI. SISTEM-SISTEM PERINGATAN DINI

A. PRAKIRAAN CUACA
Joint Typhoon Warning Center 

Fiji Meteorological Service

Emergency Managers Weather Information Network (EmWIN)

Japan Meteorological Agency

Australian Government Bureau of Meteorology

B. PERINGATAN DINI MULTI-ANCAMAN
Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System (RIMES)

ASEAN Disaster Monitoring and Response System (DMRS)

Pacific Disaster Center Disaster AWARE 

US Geological Survey (USGS)

Global Disaster Alert and Coordination System (GDACS)

WFP Automatic Disaster Analysis and Mapping (ADAM)

C. PERINGATAN DINI BANJIR
Mekong River Commission Monitoring and Forecasting

D. PERINGATAN DINI TSUNAMI
Pacific Tsunami Warning Center (PTWC)

Indian Ocean Tsunami Warning System  
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Regional Office for Asia and the Pacific (ROAP)
ESCAP Secretariat Building, Rajdamnern Nok Avenue,  

Bangkok 10200, Thailand.

Tel: +66 (0) 2288 1234   www.unocha.org/roap

      @OCHAAsiaPac


