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Abstract
The tsunami in 2004 had caused the death toll, which also affected the mental
condition of the survivors. Another impact was the damage to its infrastructure such
as houses, places of worship, schools, health centers, and government buildings. To
reduce said impact, it was necessary to implement the Aceh-made safer through
disaster risk reduction (DRR-A) Project 2009-2012 program. The results of this
study indicated that the implementation of DRR-A had given a significant
contribution. DRR-A had successfully legitimize the regulation of Qanun ratification
as the legal basis for the implementation of DRR-A. The DRR-A program was also
succeed in establishing institutions, namely the Regional Disaster Management
Agency (BPBD) and the Disaster Risk Reduction Forum (DRR Forum), implementing
the Community Based Disaster Risk Reduction (PRBBK) Program,  improving the
Tsunami Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), establishing a Master
degree for disaster management program at Syiah Kuala University (UNSYIAH),
promoting safe culture program (an anticipative toward natural disaster) for public
awareness through social media, establishment of Public Awareness Coordination
Committee (PACC), establishment of Journalists of Aceh Disaster Cares Forum
(FJAB), and integrating the comprehension of Understanding Disaster Risk
Reduction to the school curriculum. As for the funds to implement the DRR-A
program were obtained through grants from the Multi Donor Fund (MDF).
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Pendahuluan
Peristiwa gempa bumi pada tanggal 26 Desember 2004 yang disebabkan interaksi
atau bergesernya lempeng tektonik yang terjadi di kawasan Samudera Hindia
tepatnya di sekitar Pulau Simeuleu Aceh yang berkekuatan 8,9 Skala Richter telah
mengakibatkan tsunami. Tsunami ini menyebabkan kerusakan terhadap kota Aceh.
Dampak dari tsunami ini menyebabkan  126.741 korban jiwa dimana  93.285 orang
dinyatakan hilang. Sekitar 500.000 korban kehilangan hunian, 139.195 rumah hancur
atau rusak parah. Pada sektor publik, 669 unit gedung pemerintahan, 517 pusat
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kesehatan, serta ratusan sarana pendidikan hancur. (www.repository.upnyk.ac.id).
Setelah melihat dampak dari tsunami Aceh tahun 2004 yang sangat merugikan
akhirnya Pemerintah Indonesia perlu menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi
Pengurangan Resiko Bencana Nasional seperti yang diserukan oleh Dewan Ekonomi
Dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi  Nomor 63 tahun
1999 yang menyerukan kepada pemerintah di setiap negara untuk menyusun dan
melaksanakan Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana Nasional untuk
mendukung dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan
berkelanjutan serta mendukung aksi hygo framework for action untuk Pengurangan
resiko Bencana (kerangka aksi hygo 2005-2015).(www.unisdr.org)

Untuk mendukung Rencana Aksi Pengurangan Resiko Bencana Nasional maka
Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan United Nations Development Programme
(UNDP). Proyek di Aceh ini bernama Making Aceh Safer Through Disaster Risk
Reduction in Development (DRR-A) Project 2009-2012(www.bnbp.go.id). Proyek
DRR-A ini dimulai pada bulan Januari tahun 2009 dan selesai pada bulan Mey 2012
dan dibiayai oleh Multi Donor Fund (MDF) Aceh Nias melalui dana hibah sebesar
9,87 juta dolar AS.(www.theglobejournal.com). Hasil yang ingin dicapai dari proyek
Making Aceh Safer Through Disaster Risk Reduction in Development (DRR-A)
Project 2009-2012 adalah yang pertama, pembentukan pengaturan insititusi yang
memungkinkan untuk memfasilitasi pelaksanaan pengurangan resiko bencana yang
partisipatif. Kedua, pelaksanaan proyek-proyek gender di lokasi-lokasi terpilih untuk
mencoba dan memperbaiki langkah-langkah strategis untuk mengurangi resiko
bencana alam. Ketiga, penguatan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana
(TDMRC) Universitas Syiahkuala untuk menyediakan informasi berbasis sains,
layanan dan dukungan ilmu pengetahuan kepada pemerintah daerah dan pendukung
pengurangan resiko bencana dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan resiko
bencana. Keempat, pelaksanaan program penyadaran masyarakat tentang
pengurangan resiko bencana untuk mempromosikan “Budaya Aman” yang sensitif
terhadap gender untuk masyarakat dan institusi-institusi di Aceh. Proyek DRR-A
mengintegrasikan berbagai aspek pengurangan risiko bencana seperti penguatan
kelembagaan, pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam pembangunan,
aspek gender, sosial, pendidikan dan budaya.( www.theglobejournal.com).

Kerangka Dasar Teori dan Konsep
Teori Implementasi Kebijakan
Implementasi kebijakan menurut Patton dan Sawicki (1993) berkaitan dengan
berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi
ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan
menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Rippley dan Franklin (1982) menyatakan
keberhasilan implementasi kebijakan program dan ditinjau dari tiga faktor yaitu:

1. Prespektif kepatuhan (compliance) yang mengukur implementasi dari kepatuhan
atas mereka.

2. Keberhasilan impIementasi diukur dari kelancaran rutinitas dan tiadanya
persoalan.
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3. Implementasi yang herhasil mengarah kepada kinerja yang memuaskan semua
pihak terutama kelompok penerima manfaat yang diharapkan.(Tangkilisan, Hessel
Nogi. S)

Konsep Natural Disaster Management
Manajemen bencana membahas tentang bagaimana ‘’mengelola’’ resiko bencana. Ini
meliputi persiapan, pemberian dukungan dan pembangunan kembali masyarakat
ketika bencana terjadi. Manajemen bencana adalah sebuah proses yang terus menerus
dimana pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi
pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi, dan
mengambil langkah-langkah untuk pemulihan. Proses mitigasi atau peringatan
kewaspadaan, tanggapan dan pemulihan yang berlangsung secara terus menerus
inilah yang disebut dengan siklus manajemen bencana. Secara umum manajemen
bencana terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: mitigasi, kewaspadaan, pemulihan atau
paska bencana.(George D. Haddow dan Jane A. Bullock 2004). Didalam manajemen
bencana juga terlibat orang atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan atau
program-program pembangunan serta orang-orang atau organisasi yang terkena
pengaruh (dampak) kegiatan yang bersangkutan atau (stakeholder). Kelima
stakeholder tersebut adalah masyarakat, pemerintah, swasta, lingkungan dan lembaga
penyangga. (Tajudin)

Konsep Bantuan Luar Negeri
Bantuan Luar negeri adalah meliputi banyaknya bantuan yang bersumber dari
pemerintahan maupun swasta dari Negara lain. Aliran-aliran konsesional tersebut
secara teknis disebut bantuan pembangunan resmi atau official development
assistance, namun lazimnya di kenal dengan istilah bantuan luar negeri.
Jenis bantuan luar negeri yaitu: pertama, pemindahan sumber-sumber resmi (Flow of
private resources) antara lain berupa pemindahan secara bilateral, yaitu grants atau
hibah (pemberian), sumbangan yang menyerupai grants, modal pemerintah dalam
jangka panjang dan pemindahan secara multilateral, yaitu grants dan iuran modal
kepada badan-badan pembangunan internasional dan pemberian internasional dan
pemberian hutang kepada badan-badan itu termasuk pembelian obligasi. Kedua,
pemindahan sumber-sumber swasta (flow of private resources) antara lain berupa
Investasi langsung swasta (foreign direct investement), investasi portopolio (portfolio
investement), pinjaman bank komersial (commercial bank lending) dan kredit ekspor
(exports credit).( K.J. Holsti 1995)

Bantuan luar negeri untuk masalah yang peneliti angkat termasuk ke jenis
pemindahan secara bilateral, yaitu grants atau hibah (pemberian). Hibah adalah
Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing,
badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau
perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk
tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Metode Penelitian
Jenis penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang implementasi Making Aceh Safer Through Disaster Risk Reduction
in Development (DRR-A) Project 2009-2012 yang dilaksanakan oleh United Nations
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Development Program (UNDP) dalam upaya mengurangi resiko bencana di Aceh.
Jenis Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yakni buku-buku, jurnal,
dokumen, makalah, laporan, artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan library research, baik yang
dipublikasikan ataupun tidak. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif,
yakni menganalisa implementasi Making Aceh Safer Through Disaster Risk
Reduction in Development (DRR-A) Project 2009-2012 yang dilaksanakan oleh
United Nations Development Program (UNDP) dalam upaya mengurangi resiko
bencana di Aceh.

Hasil Penelitian
Program Making Aceh Safer Through Disaster Risk Reduction in Development (DRR-
A) tahun 2009-2012 memberikan dukungan kepada pemerintah Aceh agar
membentuk kerangka landasan yang kuat untuk pengurangan risiko bencana. Selama
masa pelaksanaannya, program DRR-A telah berhasil mengimplementasikan empat
tujuan yang harus dicapai. Berikut adalah kontribusi dari keempat program Disaster
Risk Reduction (DRR-A) diantaranya:

Pembentukan pengaturan institusi yang memungkinkan untuk memfasilitasi
pelaksanaan pengurangan resiko bencana yang partisipatif
Program Disaster Risk Reduction (DRR-A) tentang pengaturan institusi ini memiliki
dua kontribusi yaitu:
1) Penyusunan dan pengesahan peraturan daerah (Qanun)

Qanun adalah undang-undang atau hukum positif yang berlaku di suatu wilayah
hukum Peraturan Qanun tentang pengurangan resiko bencana di Aceh menjadi
Peraturan Daerah (PERDA) yang disahkan oleh Gubernur Aceh Tahun 2010-2012.
Qanun merupakan dasar hukum terselenggaranya Disaster Risk Reduction Aceh
(DRR-A). Peraturan yang dibuat untuk mendukung terimplementasinya DRR-A
tersebut tertuang dalam Qanun sebagai berikut:
a. Qanun No. 5 tentang Manajemen Bencana sebagai payung hukum untuk

menjalankan program manajemen bencana di Aceh dan yang mengatur adalah
pemerintah Daerah, Organisasi Nasional, Organisasi Internasional serta
komunitas lokal.

b. Qanun No. 6/2010 tentang pendirian struktur organisasi nasional dan
manajemen Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).  Qanun no. 5 dan
Qanun No. 6 menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Aceh, baik
Eksekutif dan Legislatif untuk memberikan dasar hukum untuk peningkatan
manajemen bencana serta pengurangan resiko bencana di Aceh. DRR-A juga
memberikan dukungan yang signifikan terhadap perkembangan Regulasi dan
keputusan Gubernur pada peningkatan kesiapsiagaan bencana di Aceh.

c. Regulasi Gubernur No. 43/2010 tentang Standart Operasional Prosedur
(SOP) untuk Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS).

d. Regulasi Gubernur No.48/2012 tentang Pengurangan Resiko Bencana 2010-
2012.

e. Regulasi Gubernur No.51/2011 tentang Rencana Manajemen untuk Bencana
Provinsi 2012-2017.

f. Keputusan Gubernur Nomor 360/6a/2011 tentang pembentukan PRB Forum.
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g. Regulasi Gubernur No. 43/2010 sangat penting karena melengkapi
pemerintah dengan mekanisme standar yang mendesak untuk meningkatkan
kesiapan dalam menghadapi tsunami untuk menghilangkan trauma yang
disebabkan oleh tsunami.

h. Regulasi Gubernur No.48/2012 memberikan pendekatan yang komprehensif
untuk pengurangan resiko bencana pada langkah-langkah dalam menangani
berbagai bahaya.

i. Regulasi Gubernur No. 51/2011 untuk perencanaan penaggulangan bencana
Aceh dalam semua tahap penanggulangan bencana.

Sasaran pengesahan Qanun untuk mendukung program DRR-A adalah seluruh
lapisan masyarakat di Aceh baik instansi pemerintah ataupun lembaga swasta.

2) Pembentukan institusi terkait pengurangan resiko bencana
Proyek DRR-A berhasil membentuk Institusi untuk meningkatkan pengaturan
kelembagaan untuk pengurangan resiko bencana yaitu: pertama, pembentukan
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). BPBA diharapkan untuk
menjalankan fungsi inti dari pemerintah Aceh dan bertanggung jawab untuk
memanajemen bencana ketika terjadi bencana, termasuk tanggap darurat bencana,
kesiapsiagaan, penanggulangan bencana, pemulihan pasca bencana dan
rekonstruksi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan induksi bagi
anggota BPBA, mendukung pengembangan standart operasional prosedur (SOP)
tentang kesehatan untuk BPBA. Hambatan yang terjadi adalah rendahnya
kapasitas BPBA untuk memimpin. BPBA belum mampu melakukan perannya
sebagai badan utama untuk mengkoordinasikan manajemen bencana, tidak
efisiennya kepemimpinan ini disebabkan oleh anggota BPBA yang  belum
memiliki pengetahuan memadai tentang manajemen bencana. DRR-A juga
berupaya membantu BPBA untuk memperkuat kelembagaan dan anggotanya,
namun tidak efisien karena tidak dilakukan dengan sistematis dan keterlambatan
penyaluran dana melalui DIPA. (www.id.undp.org)

Kedua, pembentukan forum pengurangan resiko bencana (PRB), anggota dari
forum PRB ini adalah lembaga non-Pemerintah, lembaga swadaya, organisasi
masyarakat sipil, departement pemerintah daerah atau instansi dan swasta. Forum
PRB ini didirikan untuk menjadi mitra BPBA terutama untuk kordinasi
multistakehorder di Aceh untuk melaksanakan PRB. Kegiatan yang dilakukan
forum PRB bergantung pada sukarela BPBA, misalnya tahun 2011, ketika BPBA
menerima sebuah dana dari BNBP untuk mengembangkan penyusunan rencana
ketika meletusnya gunung Seulawah dan BPBA melibatkan forum PRB dalam
penyusunan rencana ini. Melalui dana dari BPBA, forum PRB menyelenggarakan
pertemuan dan dilakukan simulasi untuk mempersiapkan perencanan. Hambatan
dari forum PRB terutama karena sumber daya keuangan yang rendah, dan
berdasarkan keputusan Gubernur tentang pembentukan forum PRB, forum PRB
memperoleh dana dari pemerintah Aceh dan sumber yang diperbolehkan. Forum
PRB memperoleh dana dari pemerintah Aceh dan sumber yang diperbolehkan.
Forum PRB telah mengembangkan rencana kerja  untuk tahun 2011-2014 dan
rencana anggaran tahunan. Ada harapan besar dari forum untuk menerima dana
dari pemerintah Aceh melalui BPBA dan juga dari UNDP melalui DRR-A.



eJournal Ilmu Hubungan Internasional Volume 5, Nomor 3, 2017:775-788

780

Namun, pada tahun 2011 pemerintah Aceh tidak menyediakan dana untuk forum
PRB, dan DRR-A juga tidak memberikan dukungan keungan kepada forum karena
diharapkan forum bisa mengumpulkan sumber daya keuangan dari sumber lain
seperti program Coorporate Social Responbiliy dari beberapa perusahaan
kesehatan di Aceh. (www.id.undp.org)

Pelaksanaan proyek-proyek jender di lokasi-lokasi terpilih untuk mencoba dan
memperbaiki langkah-langkah strategis untuk mengurangi resiko bencana alam.
Sehubungan dengan pelaksanaan proyek jender, di Aceh sendiri budaya patriarki
sangat kuat atau laki-laki dianggap sebagai sosok utama sehingga dalam urusan
publik perempuan dianggap tidak pantas untuk turut serta, sama saja dengan tidak ada
kesetaraan jender antara laki-laki dan perempuan, dimana kaum laki-laki dianggap
lebih unggul dalam hal publik. Namun, ketika Program DRR-A seperti Program
Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) hadir di Aceh budaya
ini mulai pudar dan hilang, dan kini perempuan dianggap penting dalam urusan
publik di Aceh untuk pelaksanaan DRR-A.

Pelaksana Program Resiko Bencana Berbasis Komunitas adalah tiga lembaga
swadaya masyarakat (LSM) yang bermitra dengan program DRR-A adalah IBU
Foundation, Karst dan Bytra. Ketiga LSM ini menerapkan program pengurangan
resiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Pengurangan  resiko bencana berbasis
komunitas (PRBBK) adalah proses pengelolaan resiko bencana yang melibatkan
secara aktif masyarakat yang dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau
dan mengevakuasi resiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan
kemampuan masyarakat. Dilaksanakan di 10 desa yang berada di 10 kabupaten.
Namun, target lokasi dipilih untuk mewakili semua wilayah Aceh.  Desa yang dipilih
bukan hanya karena tingkat bencana alam yang tinggi seperti tsunami dan gempa
bumi tetapi juga untuk bencana menengah seperti banjir dan tanah longsor. Pemilihan
desa dilakukan melalui kajian cepat oleh pejabat pemerintah dari tingkat Kecamatan
sampai tingkat Provinsi. Berikut adalah karakter desa sampel di Aceh yang terpilih
sebagai lokasi untuk menerapkan program pengurangan resiko bencana berbasis
komunitas (PRBBK) adalah Arul Item, Aceh tengah, Ketambag, Aceh Barat, Pante
Beureune, Pidie Jaya dan Pasie Le Beu,  Pidie. PRBBK ini diharapkan mencapai hasil
diantaranya:
1) Kapasitas masyarakat dalam: Proses pengurangan resiko bencana yang melibatkan

perempuan, mengidentifikasi dan memahami daerah mereka yang berpotensi
menimbulkan bencana, menganalisis resiko bencana yang mencakup kerentanan
serta bahaya dan kapasitas kelompok gender yang berbeda terkait dengan bahaya
tertentu, Inisiatif rencana aksi dari masyarakat dalam penanggulangan resiko
bencana, karena peran yang berbeda dan kebutuhan kelompok gender yang
berbeda.

2) Manajemen bencana dan rencana berlanjut dilokasi proyek di masing-masing desa
atau “gampong” karena peran yang berbeda dan kebutuhan kelompok gender yang
berbeda.

3) Minimal satu forum multi-stakeholder mengurangi resiko bencana dengan
memadai dengan mewakili kelompok gender yang berbeda pada lokasi proyek
yang didirikan.
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4) Rencana aksi komunitas untuk pengurangan resiko bencana dengan kegiatan
pembangunan untuk mengatasi dan mendukung resiko yang lebih spesifik.

5) Mendokumentasikan kearifan lokal yang terbukti mengurangi resiko bencana.
6) Menguji langkah-langkah pengurangan resiko bencana untuk mengurangi

kerentanan terkait dengan bahaya tertentu.
7) Inisiatif untuk pengurangan resiko bencana diintegrasikan kedalam masyarakat

dan peraturan desa atau ‘’gampong’’.
8) Mendokumentasikan alat penilaian dan modul untuk PRBBK
9) Merumuskan program hibah untuk laporan implementasikan dan pelajaran

PRBBK.

Program PRBBK telah membantu lapisan masyarakat untuk mengurangi resiko dari
bencana alam. Forum desa DRR telah didirikan tanpa dukungan dari proyek karena
beberapa alasan. Pertama, karena forum didirikan oleh kepala desa dan berlaku
selama tiga tahun. Kedua, forum mampu menciptakan hubungan yang baik dengan
masyarakat dan selama masa pelaksanaan masyarakat mengakui peran penting dari
forum. Ketiga, ada beberapa sumber keuangan untuk mempertahankan forum.
Keempat, forum merencanakan pertemuan untuk mengusulkan PRB dan diagendakan
menjadi rencana kegiatan pembangunan Desa. Berikut adalah hasil yang dicapai oleh
masing-masing LSM mitra selama melaksanakan program pengurangan resiko
bencana berbasis komunitas:
a) Lembaga Swadaya Masyarakat IBU Foundation

Dalam pembagian desa, IBU Foundation menerapkan PRBBK di desa Ketambang,
Aceh Barat dan mendirikan forum desa DRR bernama kelompok masyarakat
peduli bencana (KMBP). Dengan mengacu pada point keenam terkait hasil yang
ingin dicapai pada program PRBBK yaitu ‘’menguji kerentanan untuk bahaya
tertentu’’ telah diuji di desa Ketambang dengan simulasi banjir, karena ini bencana
yang berlanjut apabila tidak ditangani, maka aparat kecamatan, BPBD, SAR, dan
Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) turut berpartisipasi dalam simulasi ini.
Masyarakat diberitahu dan dipraktikkan bagaimana cara mengevakuasi dan apa
tanggung jawab masing-masing pihak selama bencana tersebut terjadi. Kemudian,
untuk point ketujuh terkait ‘’integrasi perencanaan dan peraturan desa’’ IBU
Foundation berhasil memprakarsai PRB kedalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Gampong (RPJMG) dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG).

IBU Foundation bersama KMBP menggabungkan program PRBBK kedalam
proses Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dan berhasil
membuat proposal untuk dibawa ketingkat Kabupaten. Namun, masih dalam
tingkat kecamatan, usulan proposal tersebut gagal dan tidak terpilih karena
mencerminkan kebutuhan satu desa. Berdasarkan wawancara dengan koordinator
IBU Foundation, proposal tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan proyek
DRR-A. Tidak hanya sampai disitu, IBU Foundation terus berinovasi untuk PRB
di Aceh, misalnya berhasil mendirikan Forum Masyarakat Siaga Bencana Aceh
Barat (FORMASIBAB) yang terdiri dari empat puluh satu desa di Aceh Barat,
forum ini mendapat dukungan dari UNDP (Satu Desa) dan Caritas dan Trocaire
(Empat Puluh Desa) dan disahkan melalui notaris. Organisasi ini bertujuan untuk
mempromosikan PRB tingkat Kabupaten. Kemudian IBU Foundation
mendapatkan dukungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan
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Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) untuk membuat jembatan agar memudahkan
proses evakuasi ketika bencana alam datang.

b) Lembaga Swadaya Masyarakat Karst
Karst menerapkan PRBBK di desa Arul Item, Aceh Tengah dan mendirikan forum
desa DRR bernama Forum Komunitas Siaga Bencana Arul Item (FOKUSBARI).
Selama masa pelaksanaan PRBBK, sesuai dengan point ketujuh ‘’integrasi
perencanaan dan peraturan desa’’ Karst berhasil menerapkan PRBBK kedalam
peraturan desa (Qanun) di Aceh Tengah untuk mengurangi dampak bahaya
longsor, melalui dukungan dari FOKUSBARI. Karst memberlakukan peraturan
untuk melarang petani mengelola lahan pertanian dengan kemiringan lebih dari
35o. Program PRBBK digabungkan oleh Karst kedalam proses Musyawarah
Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) dan membuat usulan proposal,
kemudian langsung diajukan ketingkat Kabupaten. Namun, proposal tersebut tidak
terpilih untuk menjadi bagian dari rencana kerja Pemerintah Kabupaten
dikarenakan belum ada upaya dari Karst yang dapat meyakinkan pengambil
keputusan di tingkat Kabupaten tentang pentingnya usulan langkah-langkah PRB.
Namun, Karst tetap mendapat dukungan dari Dinas Kehutanan dan Pemerintah
Daerah yang diusulkan oleh masyarakat terkait penanaman kembali hutan untuk
PRB.

c) Lembaga Swadaya Masyarakat Bytra
Bytra menerapkan PRBBK di desa Pante Beureune Kabupaten Pidie Jaya dan desa
Pasie Le Beu Kabupaten Pidie. Bytra mendirikan forum desa DRR bernama
Forum Siaga Bencana Gampong (FSBG), dalam pelaksanaannya Bytra belum
menyelesaikan program PRBBK dikarenakan ketidakmampuan Bytra untuk
mempersiapkan Community Action Plan (CAP) sesuai dengan kebutuhan
manajemen program DRR-A. CAP menjadi persyaratan utama untuk persetujuan
UNDP agar memberikan dana, dan akhirnya Bytra hanya menerima dana dari
UNDP pada akhir mey 2012. Maka dari itu, pelaksanaan program menjadi
terlambat dan belum terselesaikan seperti simulasi bencana dan peran serta
masyarakat dalam pengurangan resiko bencana. Meskipun output kedua dari
proyek DRR-A ini hanya menerima empat persen dari total anggaran. Namun,
mampu menerapkan PRBBK secara efektif walaupun ada beberapa masalah dan
beberapa penundaan yang terjadi dari masa pelaksaannya.

Pada point satu terkait proses pengurangan resiko bencana yang melibatkan Secara
umum pelaksanaan PRBBK disemua desa yang terpilih telah mencapai point dua,
tiga, empat dan lima seperti yang diharapkan yaitu desa forum dibentuk, anggota
forum dilatih dalam pengurangan risiko bencana dan difasilitasi untuk
melaksanakan beberapa inovasi di tingkat desa untuk PRB. (www.id.undp.org)

Penguatan Pusat Riset Tsunami dan Mitigasi Bencana (TDMRC) Universitas
Syiahkuala untuk menyediakan informasi berbasis sains, layanan dan dukungan
ilmu pengetahuan kepada pemerintah daerah dan pendukung PRB dalam
pelaksanaan kegiatan PRB.
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Output ketiga ini baru dimulai september 2011- mey 2012. Pelaksana untuk output ke
tiga ini adalah karyawan-karyawan yang memang bekerja di lembaga penelitian
Tsunami Disaster Mitigation Research Centre (TDMRC) dilaksanakan di Aceh dan
penerima manfaat dari ditingkatkannya TDMRC ini adalah lembaga pemerintah dan
masyarakat Aceh. Berikut adalah penjelasan hasil yang dicapai oleh output ketiga,
yaitu:
1) Meningkatkan kemampuan Tsunami Disaster Mitigation Research Centre

(TDMRC) untuk menyediakan produk dan layanan berbasis ilmu pengetahuan
TDMRC merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang terlahir akibat bencana
gempa dan tsunami 2004 yang lalu. Saat ini, TDMRC termasuk dalam salah satu
proyek DRR-A, yaitu program pengurangan resiko bencana Aceh, terkait
pengembangan kapasitas TDMRC sebagai pemberi service kepada pemerintah dan
masyarakat nantinya paska proyek DRR-A. Proyek DRR-A sendiri saat ini
diimplementasikan melalui lembaga UNDP. Secara resmi kemitraan UNDP
dengan TDMRC dimulai pada saat peluncuran proyek DRR-A pada awal tahun
2009.(tdmrc.unsyiah.ac.id)

Tsunami Disaster Mitigation Research Centre (TDMRC) didukung oleh UNDP
bertugas untuk memberikan dukungan teknis dan sains kepada pemerintah Aceh
dalam berbagai kegiatan PRB. Sebagai lembaga penelitian tentunya sangat
diperlukan bagi TDMRC untuk dapat memetakan berbagai kegiatan penelitian
yang akan dilakukan terutama terkait dengan program PRB. Pemetaan rencana
penelitian merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan bagi sebuah
lembaga penelitian, kegiatan ini memerlukan identifikasi berbagai unsur sains dan
teknologi serta tantangannya termasuk di dalamnya adalah sumber pendanaan.
Kegiatan DRR-A bagi TDMRC sangat sejalan dengan peningkatan kapasitas
TDMRC sebagai sebuah lembaga penelitian yang sedang berkembang, sehingga
kegiatan-kegiatannya dapat lebih terarah dan terencana dengan baik. Diharapakan
dari kegiatan ini penelitian-penelitian yang akan dilakukan ataupun difasilitasi
oleh TDMRC dapat benar-benar bermanfaat bagi pemerintah Aceh khususnya
serta masyarakat Aceh pada umumnya. Di dalam kegiatan ini juga akan
diidentifikasi kegiatan-kegiatan penelitian yang perlu di prioritaskan baik selama
jangka waktu program DRR-A maupun ke depan setelah program DRR-A telah
selesai. Sehingga diharapkan keberlangsungan kegiatan penelitian TDMRC ke
depan dapat dipertahankan. (tdmrc.unsyiah.ac.id)

Disaster Risk Reduction Aceh (DRR-A) telah meningkatkan kapasitas Tsunami
Disaster Mitigation Research Centre (TDMRC) tentang ilmu pengetahuan
berbasis manajemen bencana dan layanan seperti peta resiko bencana untuk
Provinsi Aceh, peta resiko bencana Aceh Barat dan Aceh Tamiang, membuat 19
modul pelatihan untuk kelompok-kelompok yang berbeda termasuk di dalamnya
pemerintah, dua puluh satu makalah penelitian tentang pengurangan resiko
bencana, mendirikan Data dan Informasi Bencana Aceh (DIBA) dan Disaster Risk
Management Information System (DRMIS).(theglobejournal.com)

Pusat penelitian medapat dukungan dari DRR-A untuk melengkapi perangkat
lunak agar memperkuat manajemen bencana. DRR-A juga mendukung perumusan
dan kebijakan prosedur operasi manajemen bencana pusat, rencana pembangunan
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kapasitas, rencana pembangunan strategi 2012-2017, rencana peningkatan cakupan
untuk PRB. Selama pelaksanaan program, pusat penelitian mampu beroperasi
dengan sukses, mulai dari administrasi, keuangan dan sistem sumber daya manusia
bersama dengan tim monitoring dan evakuasi. Dalam masa pelaksanaan
mendirikan Disaster Risk Management Information System (DRMIS) terjadi
keterlambatan dalam penyediaan peralatan karena keterlambatan UNDP dalam
mentransfer  dana ke TDMRC dan membuat manajemen pusat penelitian kesulitan
untuk menjalankan DRMIS karena hanya menerima server pada bulan februari
2012 dan hardisk internal diterima pada mey 2012 dan server dipasang akhir mei
2012 dengan bantuan teknis dari ESRI (nama sebuah perusahaan perangkat lunak
untuk system informasi geografi) dan untuk membayar jasa ESRI, TDMRC hanya
menerima dana dari UNDP. Kelemahan DRR-A adalah kurang efektif dalam
meningkatkan pendapatan pendanaan.

2) Pembentukan  gelar master program manajemen bencana di Universitas Syiah
Kuala (UNSYIAH)
Program master ini mendapat bantuan teknis dan pengembangan kurikulum
manajemen bencana. Pada tahun 2012 terdapat tujuh puluh satu mahasiswa yang
terdaftar dan enam puluh persen adalah pejabat kantor pemerintah. Berdasarkan
wawancara dengan mahasiwa, program manajemen bencana memiliki kurikulum
yang sangat baik, mencakup keterampilan dan ilmu pengetahuan yang diperlukan
dalam manajemen bencana. Mahasiwa senang dengan dosen pengajar yang
dianggap memiliki pengetahuan yang luas untuk mengajar materi didalam
program manajemen bencana. Dengan ini dapat disimpulkan program magister
manajemen bencana berhasil dalam mengembangkan kurikulum PRB.
(www.id.undp.org)

Pelaksanaan program penyadaran masyarakat tentang PRB untuk
mempromosikan “Budaya antisipatif terhadap bencana alam (Aman)” yang
sensitif terhadap gender untuk masyarakat dan institusi-institusi di Aceh
Dalam mengimplementasikan program ‘’budaya aman’’ ini DRR-A memberikan
anggaran sebesar dua puluh lima persen dari total anggaran dan bekerjasama dengan
dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi
(DISHUBKOMINTEL) pada tahun 2011-2012. Berikut  adalah penjelasan hasil yang
dicapai oleh output keempat, yaitu:
1) Mempromosikan ‘’budaya aman’’ melalui media sosial

Program untuk mempromosikan budaya aman ini telah diimplementasikan melalui
media sosial seperti (Televisi, radio, talk show, himbauan persuasif melalui
perangkat daerah, surat kabar serta sosialisasi di wilayah terpencil). Program
tersebut berperan dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat melalui
demonstrasi via jejaring media untuk mempengaruhi pandangan publik mengenai
DRR-A dan memberikan penyuluhan terkait budaya aman (antisipatif terhadap
bencana alam). Penyuluhan ini didasarkan pada strategi-antisipatif yang
berkolaborasi dengan budaya lokal dan elemen “genderitas lokal” (Aceh).

Meningkatkan jangkauan sosialisasi melalui media dan elemen sosial yang terlibat
dalam sosialisasi terkait, dengan target atau tujuan sosialisasi di seluruh wilayah
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Aceh. Survei yang dilakukan di sepuluh kabupaten. Cakupan wilayah sosialisasi
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat akan DRR-A, ditandai
dengan aksi-reaksi masyarakat terhadap upaya-upaya yang harus dilakukan ketika
terjadi gempa bumi dan tindakan apa saja yang perlu dipersiapkan pada mitigasi
bencana (pasca gempa bumi). Melihat hal tersebut, media sosial berarti telah
mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya pengurangan resiko bencana.

2) Pembentukan Public Awareness Coordination Commite (PACC)
DRR-A  mendukung pembentukan Public Awareness Coordination Commite
(PACC) atau Komite Koordinasi Penanggulangan Bencana melalui PP Gubernur
No. 360/322/2010 yang dapat membantu DISHUBKOMINTEL dalam
mempersiapkan sekaligus mengkoordinasikan arahan dari DRR-A. DRR-A juga
mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan anggota PACC
yang terdiri dari perwakilan pemerintah lokal (institusi khusus seperti sekolah dll),
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait dan media.

Walaupun beberapa LSM tidak dapat berperan aktif dalam keanggotaan PACC
hingga akhir program (DRR-A) berakhir, namun mereka tetap membantu
DISHUBKOMINTEL untuk mempersiapkan (memberikan penyuluhan) waspada
bencana terhadap masyarakat. Anggota PACC adalah institusi aktif (berasal dari
multi-stakeholder) untuk mendukung penyuluhan waspada bencana terhadap
masyarakat Aceh. Keterlibatan banyak pihak membentuk adanya rasa tanggung
jawab bersama antar institusi untuk berkontribusi terhadap penyuluhan DRR-A
yang berperan pula dalam memudahkan perangkat PACC dalam menyebarluaskan
pemahaman akan pentingnya mitigasi bencana terhadap seluruh komponen
masyarakat Aceh yang berbeda beda. Salah satu anggota dari Dinas Syariat Islam
mengatakan bahwa keterlibatannya dalam keanggotaan PACC memberikan ia
pemahaman bahwa Dinas Syariat Islam memiliki kemampuan untuk
mensosialisasikan DRR-A melalui ceramah agama. Ceramah agama juga berperan
penting dalam memberikan pemahaman terkait sosialisasi waspada bencana.

Walaupun demikian, anggota PACC hanyalah komite yang tidak permanen hanya
terbentuk selama waktu yang telah disepakati oleh DRR-A dan
DISHUBKOMINTEL. Keanggotaan PACC dalam jangka panjang sangat
diperlukan untuk mengkoordinasikan penyuluhan waspada bencana terhadap
masyarakat Aceh secara berkelanjutan.  Hal ini merupakan pertanda baik, jika saja
proyek tersebut dapat memberikan advokasi khusus (perluasan wewenang) PACC
terhadap forum DRR-A tingkat Provinsi.

3) Forum Jurnalis Aceh Peduli Bencana (FJAB)
Pembentukan Forum Jurnalis Aceh Peduli Bencana (FJAB) tahun 2011
dikarenakan kerjasama antar jurnalis (media) untuk membantu penyerbarluasan
“budaya aman” telah memberikan dampak positif. DRR-A sekaligus memberikan
modul praktek terhadap para jurnalis perihal kode etik dalam melaporkan atau
meliput bencana alam. Anggota forum tersebut aktif mempublikasikan artikel
DRR-A terkait mitigasi bencana dan assitensi-koordinatif terhadap PACC dan
DISHUBKOMINTEL terhadap masyarakat.
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Mengintegrasikan pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum Sekolah
Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
Program DRR-A mendapat dukungan dari Dinas Pendidikan (Disdik) untuk
menerapkan pengetahuan pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum sekolah.
Diantaranya, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan hasilnya tentu berbeda. Kurikulum Sekolah Dasar (SD)
lebih cepat diterima oleh siswa, dari pada siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)
dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sejak dimulai dari tahun 2010, integrasi DRR-A
terhadap kurikulum Sekolah Dasar berdampak pada pembentukan (pengembangan)
alat peraga atau modul-sosialisasi khusus, untuk tenaga pengajar atau model peraga di
sekolah sekolah dari 12 kecamatan/kabupaten. Pelaksanaan pengajaran diawasi oleh
Disdik. Disdik menguji hasil dari pelaksanaan melalui cerdas cermat. Dalam hal
penerapan kurikulum DRR-A, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah
Pertama belum maksimal dalam menerapkan kurikulum DRR-A tersebut.
(www.id.undp.org)

Kesimpulan
Masalah bencana alam di Indonesia khususnya Provinsi Aceh memberikan resiko
kerugian dan kerusakan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat serta masalah fisik
dan mental akibat trauma yang terjadi akibat bencana alam.Hal itu memotivasi
pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan United Nations
Development Program (UNDP) untuk program pengurangan resiko bencana.
Program antara UNDP dan pemerintah Indonesia ini bernama Making Aceh Safer
ThroughDisaster Risk Reduction in Development (DRR-A).

Berdasarkan pemaparan diatas program DRR-A telah implementasikan dibuktikan
dengan pemerintah Aceh menyusun dan mengesahkan Qanun terkait Pengurangan
Resiko Bencana dan sebagai dasar hukum terlaksananya DRR-A. Program DRR-A
telah berhasil membentuk Institusi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD)  dan Forum Pengurangan Resiko Bencana (Forum PRB), kemudian DRR-A
juga berhasil melaksanakan  Program Pengurangan Resiko Bencana Berbasis
Komunitas (PRBBK) dibantu oleh tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal,
Meningkatkan kemampuan Tsunami Disaster Mitigation Research Centre (TDMRC),
pembentukan gelar master program manajemen bencana di Universitas Syiah Kuala
(UNSYIAH), Mempromosikan program budaya aman (antisipatif terhadap bencana
alam) untuk kesadaran masyarakat melalui media sosial, pembentukan Public
Awareness Coordination Commite (PACC), pembentukan Forum Jurnalis Aceh
Peduli Bencana (FJAB), dan mengintegrasikan pemahaman Disaster Risk Reduction
kepada kurikulum sekolah. Adapun dana bantuan untuk terlaksanannya program
DRR-A diperoleh melalui dana hibah dari Multi Donor Fund (MDF).

Meskipun ada beberapa hambatan di tiap program, namun program tersebut dapat
dikatakan berhasil karena terbukti dengan ditunjukkannya pencapaian-pencapaian
pada masing-masing program yang sesuai dengan indikator dari Teori analisis
kebijakan, konsep natural disaster management, dan konsep bantuan luar negeri.
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