
 

1 
Universitas Pelita Harapan 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan suatu 

komunitas besar yang menurut data Bank Dunia tahun 2016 memiliki 630 juta 

penduduk atau sekitar 8,4% dari total populasi dunia. Secara ekonomi, ASEAN 

memiliki Pendapatan Domestik Bruto (PDB) terbesar kelima di dunia jika PDB 

negara–negara anggota dihitung bersama. Menurut Bank Dunia pada tahun 2018 

nilainya mencapai USD 2,89 triliun. Ironisnya, di saat yang sama, ASEAN 

mencatat lebih 50% total kematian akibat bencana alam di seluruh dunia menurut 

AHA Centre1.  

Terdapat kurang lebih 354,000 kematian akibat bencana di ASEAN dari 

sekitar 700,000 kematian akibat bencana di seluruh dunia sebagaimana disajikan 

dalam Kertas Fakta (Factsheets) risiko bencana di Asia Tenggara. Lebih lanjut 

dikatakan bahwa bencana alam di ASEAN telah membawa dampak material yang 

jika diakumulasikan mencapai kurang lebih USD 91 miliar.  Hal ini merupakan 

bentuk ancaman nyata terhadap rasa aman yang dibutuhkan oleh masyarakat di 

ASEAN. 

ASEAN pada saat ini memiliki sepuluh negara anggota, yaitu: Brunei 

Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura,  

 
1 The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Center) 
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Thailand dan Vietnam. Sebagai Sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi 

yang menghimpun negara – negara di kawasan Asia Tenggara, ASEAN didirikan 

di Bangkok pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok. Lima negara pendiri 

ASEAN, yaitu: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand bersepakat 

untuk memiliki tujuh tujuan utama yang tercantum pada Deklarasi Bangkok, yaitu: 

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan 

kebudayaan; 

2. Mendorong terjadinya perdamaian dan stabilitas kawasan melalui 

penghormatan terhadap hukum dan keadilan; 

3. Mendorong kerja sama dan saling membantu dalam bidang – bidang 

ekonomi, sosial, kebudayaan, teknik, ilmu pengetahuan, serta tata kelola; 

4. Menyediakan bantuan kepada sesama negara anggota dalam wujud 

pendidikan dan penelitian dalam bidang – bidang pendidikan, kekaryaan, 

teknik, dan tata kelola; 

5. Meningkatkan efisiensi kerjasama dalam bidang pertanian dan industri; 

6. Memasyarakatkan kajian Asia Tenggara; dan 

7. Menjaga hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan 

organisasi – organisasi kerjasama internasional dan regional yang sudah 

berdiri.  

Sejak ASEAN berdiri pada tahun 1967 hingga saat ini, aktor utama dalam 

kerjasama regional ASEAN adalah negara. Tercantum secara eksplisit pada 

Pembukaan Piagam ASEAN, dimana setiap negara menghormati persahabatan 

yang dibangun dengan menghormati dan mematuhi bahwa setiap negara anggota 
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ASEAN menghormati kedaulatan negara anggota lain, integritas teritorial, dan 

tidak campur tangan dalam urusan atau isu domestik negara anggota lainnya. Dapat 

diamati, khususnya pada kerja sama politik dan keamanan yang memiliki mimpi 

untuk mewujudkan keamanan, stabilitas dan perdamaian, sejak ASEAN didirikan 

sampai saat ini tidak ada negara anggota yang ikut campur tangan dalam urusan 

atau isu politik dan keamanan negara anggota lain. 

Hal tersebut membuktikan bahwa dalam pengembangan arsitektur kawasan, 

ASEAN tetap mengedepankan negara sebagai aktor utama dalam berbagai dimensi 

kerjasama sektoral antar sesama anggota ASEAN maupun dengan Mitra Wicara 

ASEAN. Jörn Dosch (2006) dalam artikelnya yang yang berjudul The Concept and 

Management of Non-Traditional Security in Southeast Asia di dalam jurnal 

Sicherheit und Frieden (S+F) / Security and Peace Vol. 24, No.4, 2006, mengutip 

pernyataan UNDP pada tahun 1994, menjelaskan bahwa ASEAN memaknai 

konsep keamanan di Asia Tenggara secara sempit. Hanya dimaknai sebagai aman 

dari agresi pihak asing/negara asing atau menjaga kepentingan negara atau dalam 

negeri dalam identitas politik luar negeri. 

Lebih lanjut, Dosch menyebutkan bahwa negara seolah lupa akan 

masyarakat atau warga negara lebih mencari rasa aman untuk kehidupan sehari – 

hari mereka, yaitu: aman dari ancaman penyakit menular, kelaparan, tidak memiliki 

pekerjaan, kejahatan, konflik sosial, tekanan politik, dan yang paling nyata adalah 

bahaya bencana alam atau lingkungan. 

Resiko bencana dengan penyebab hidro-meteorologi merupakan resiko 

utama yang dihadapi oleh negara–negara ASEAN. Indonesia, Filipina, Myanmar, 
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Vietnam, dan Thailand merupakan lima negara dengan resiko bencana terbesar. 

Prediksi Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) menyebutkan potensi kerugian 

ekonomi akibat bencana di kawasan ASEAN dapat mencapai USD 160 miliar per 

tahun hingga 2030. Belum terhitung korban jiwa yang menyebabkan hilangnya 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dalam jangka panjang, dampak 

hilangnya sumber daya manusia karena bencana alam, yang dimiliki oleh ASEAN 

merupakan ancaman serius bagi negara – negara anggota ASEAN. 

ADInet2 menyebutkan bahwa dalam periode Juli 2012 sampai dengan 

Januari 2019 telah terjadi 1,604 bencana alam, dimana Indonesia mengambil porsi 

terbesar dengan total 1,012 bencana alam diikuti oleh Filipina dengan 165 bencana 

alam dan Vietnam dengan 117 bencana alam. Lebih lanjut ADInet memaparkan 

bahwa menurut jenisnya ada 8 jenis bencana yang terjadi di negara – negara anggota 

ASEAN yang diurutkan berdasarkan jumlah kejadian yaitu: Banjir (56.55%), Angin 

ribut (16.08%), Badai (9.98%), Tanah longsor (9.60%), Gempabumi (3.18%), 

Kekeringan (3.18%) dan Letusan gunung Merapi (1.93%). Namun jumlah atau 

urutan tersebut tidak menggambarkan urutan yang sama terhadap besarnya dampak 

baik korban jiwa maupun material. 

 Sebenarnya, satu dekade sejak pendirian ASEAN pada tahun 1967, di 

Manila tepatnya pada tanggal 26 Juni 1976 pada pertemuan Tingkat Tinggi para 

Menteri Luar Negeri, ASEAN telah bersepakat untuk bekerja sama dalam bidang 

penanggulangan bencana, dengan disepakatinya ASEAN Declaration on Mutual 

 
2 The ASEAN Disaster Information Network (ADInet), media pengawasan bencana 

regional ASEAN yang dikelola oleh AHA Center 
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Assistance on Natural Disasters. Hal ini merupakan wujud nyata dari kesepahaman 

bersama negara – negara anggota terhadap ancaman bencana khususnya alam di 

kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi regional yang mengedepankan 

kerjasama untuk peningkatan ekonomi dan menjaga stabilitas perdamaian di 

kawasan ASEAN harus memiliki agenda tetap untuk isu yang dimiliki oleh semua 

negara, yaitu agenda untuk penanggulangan bencana alam, untuk berupaya bersama 

dalam penanggulangan bencana alam. 

Dalam penulisan tesis ini, arsitektur kerjasama penanggulangan bencana di 

ASEAN memiliki makna yaitu kerjasama di ASEAN dalam sektor penanggulangan 

bencana yang ditinjau dari kebijakan institusi ASEAN dalam menentukan arah 

kebijakan ASEAN dalam penanggulangan bencana melalui mekanisme 

kelembagaan, kebijakan yang dioperasionalkan melalui rencana kerja, serta entitas 

yang bekerja di dalam mekanisme ASEAN dalam hal penanggulangan bencana. 

Hal – hal tersebut membangun sebuah arsitektur yang saling memiliki keterkaitan 

dan hubungan operasional dalam penanggulangan bencana di ASEAN.  

Mekanisme kelembagaan yang hadir sejak Deklarasi tahun 1976 dalam 

bentuk kelompok ahli diperkuat pada tahun 2003 melalui pelembagaan kelompok 

ahli tersebut menjadi salah satu badan sektoral di bawah ASEAN yaitu ASEAN 

Committee on Disaster Management (ACDM). ACDM beranggotakan para kepala 

badan nasional yang bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di negara – 

negara ASEAN. ACDM adalah badan sektoral yang kemudian bertanggung jawab 

untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tingkat regional dalam bidang 

penanggulangan bencana. 
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Pada tanggal 26 Desember 2004, sebuah kejadian mengubah secara radikal 

mekanisme kerja penanggulangan bencana di kawasan ASEAN. Indian Ocean 

Earthquake and Tsunami merupakan salah satu bencana besar yang terjadi pada era 

teknologi modern saat ini. Dampaknya dirasakan oleh Indonesia, Thailand, 

Myanmar dan beberapa negara Asia seperti India, Maldives dan Somalia. Besarnya 

jumlah korban jiwa dan material di kawasan ASEAN membuat para Pemimpin 

Negara ASEAN berkumpul pada 6 Januari 2005 di Jakarta, Indonesia, dalam 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin ASEAN yaitu Special ASEAN 

Leaders’ Meeting on Aftermath of Earthquake and Tsunami. 

Salah satu hasil dari pertemuan tersebut adalah Declaration on Action to 

Strengthen Emergency Relief, Rehabilitation, Reconstruction and Prevention on the 

Aftermath of Earthquake and Tsunami Disaster yang mana salah satu 

kesepakatannya adalah untuk menghadirkan suatu instrumen regional untuk 

penanggulangan bencana dan tanggap darurat bencana. Lahirlah ASEAN Agreement 

on Disaster Management and Emergency Response (AADMER) yaitu sebuah 

kesepakatan yang ditandatangani oleh para menteri luar negeri negara anggota 

ASEAN pada Juni 2005. ADDMER merupakan persetujuan pembentukan 

kerangka kerja penanganan tanggap darurat di kawasan ASEAN yang mencakup 

identifikasi resiko bencana, pemantauan dan peringatan dini, pencegahan dan 

mitigasi, kesiapan dan respon, rehabilitasi, penelitian kerjasama teknis serta 

penelitian ilmiah. 

ADDMER ini juga merupakan suatu bentuk komitmen regional sebagai 

operasionalisasi dari Deklarasi Hyogo dan Kerangka Kerja Hyogo yang dihasilkan 
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oleh Konferensi Dunia mengenai Pengurangan Bencana pada Januari 2005. 

ADDMER juga merupakan dasar didirikannya ASEAN Coordinating Centre for 

Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre), konsep AHA 

Centre hadir tepatnya setelah bencana Cyclone Nargis pada tahun 2008. Para 

Pemimpin Negara ASEAN mengemukakan pentingnya ada suatu institusi regional 

yang dapat memfasilitasi masalah/isu – isu penanggulangan bencana antar negara 

anggota ASEAN, yang juga akan menjadi pusat atau institusi yang akan menjalin 

kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana dengan negara – negara Mitra 

Wicara ASEAN atau dengan organisasi internasional yang bekerja pada bidang 

yang sama yaitu penanggulangan bencana. 

 Setelah konsep AHA Centre muncul pada tahun 2008, KTT ASEAN ke-19 

pada November 2011 di Bali, para Menteri Luar Negeri ASEAN, menandatangani 

kesepakatan untuk pembentukan AHA Centre yang akan berbasis di Jakarta. AHA 

Centre merupakan pusat koordinasi ASEAN untuk bantuan kemanusiaan dalam 

penanganan bencana di ASEAN. AHA Centre juga merupakan fungsi operasional 

dari AADMER yang juga memiliki peran fasilitasi kerjasama dan koordinasi 

dengan pihak di luar ASEAN seperti Mitra Wicara ASEAN, Organisasi 

Internasional seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa, Organisasi Masyarakat Sipil 

dan pihak – pihak swasta yang terkait. 

Setelah pembentukan AHA Centre, beberapa mitra wicara ASEAN yaitu 

Jepang, Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat dan Uni Eropa berperan aktif 

dan mengambil bagian dalam mendukung pembentukan dan operasionalisasi AHA 

Centre. Hal tersebut sekali membuktikan bahwa kelembagaan yang dibentuk oleh 
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ASEAN berdasarkan isu – isu yang dirasakan oleh semua negara anggota pada 

khususnya dan dunia pada umumnya, dalam hal ini penanggulangan bencana, 

berhasil menarik perhatian negara – negara besar, organisasi regional lain dan 

organisasi internasional untuk turut serta mendukung inisiatif regional ini. Hal ini 

juga merupakan manifestasi dari adanya kepentingan dari para pihak tersebut, di 

mana kawasan ASEAN dengan segudang bencana dan resiko bencana akan 

memiliki dampak atau pengaruh yang juga akan dirasakan di seluruh belahan dunia. 

Meninjau mandat yang diberikan kepada AHA Centre, dalam payung 

kerjasama AADMER, AHA Centre memiliki fungsi untuk memfasilitasi kerjasama 

dan koordinasi antara negara – negara anggota ASEAN dengan PBB, Organisasi 

Internasional dalam mempromosikan kerjasama yang komprehensif dalam 

penanggulangan bencana. Setiap tahun, AHA Centre memiliki kewajiban untuk 

melaporkan semua kegiatan dan kemajuan implementasi AADMER ke ACDM.  

Guna menjalankan fungsinya, AHA Centre dituntut untuk dapat 

memperkuat koordinasi regional setelah terjadinya bencana, saat koordinasi darurat 

dan kesiapsiagaan sebelum bencana itu terjadi atau upaya pemulihan setelah 

bencana. Tantangan yang dihadapi juga sangatlah kompleks, mulai dari tantangan 

koordinasi dan komunikasi dengan para pihak sampai dengan teknologi mutakhir 

yang harus dimiliki guna memperkuat kapasitas dan kemampuan pencegahan dan 

pengurangan resiko bencana. 

Kerjasama multi-sektor merupakan suatu komponen utama dalam 

penanggulangan bencana baik bencana alam ataupun bencana yang disebabkan oleh 
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manusia. Dua dekade ke belakang, pendekatan multi bencana makin dikedepankan 

oleh komunitas internasional, dengan hadirnya bencana – bencana baru yang 

disebabkan oleh manusia seperti dampak dari peperangan terlebih dengan 

penggunaan senjata pemusnah massal ataupun senjata biologis, bencana akibat 

penyakit menular yang baru dan memiliki resiko penularan tinggi antar manusia, 

merupakan contoh – contoh dari pendekatan multi bencana. 

ASEAN dalam mekanisme kerjasama regional penanggulangan bencana, 

masih fokus terhadap bencana alam dan dampak dari bencana alam itu sendiri, 

namun belum mempertimbangkan pendekatan multi-bencana yang menyeluruh dan 

komprehensif. Sebagai contoh sederhana, saat virus Ebola dan Middle East 

respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) hadir sebagai ancaman nyata di 

kawasan ASEAN, tidak ada bentuk pencegahan dan tindakan mitigasi yang 

komprehensif yang dapat dilakukan oleh ASEAN. Kerjasama ASEAN pada sektor 

Kesehatan yang memainkan peran dan fungsi mereka guna membangun 

komunikasi antar Menteri Kesehatan negara – negara ASEAN dan negara – negara 

mitra wicara ASEAN, guna mencari sebuah bentuk mitigasi yang menyeluruh dan 

melibatkan sektor – sektor terkait jika virus tersebut hadir di kawasan ASEAN, 

yang cepat atau lambat akan hadir di ASEAN. 

Sebuah benang merah yang sangat kental terlihat antara kerentanan negara 

– negara ASEAN terhadap bencana dengan isu – isu keamanan yang dapat dilihat 

dari sudut pandang isu keamanan non-tradisional yang merupakan dampak dari 

bencana, yaitu penyakit menular, migrasi secara masif, kesenjangan sosial yang 

tinggi yang dapat menjadi pemicu maraknya perdagangan manusia, perubahan 
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iklim dan lingkungan yang tidak mendukung kehidupan yang layak dan aman, 

sehingga akan juga memiliki dampak langsung terhadap isu keamanan tradisional 

yaitu kedaulatan negara karena konflik yang terjadi di dalam negeri dana tau 

tekanan dari luar negeri yang dapat berupa ketergantungan terhadap bantuan negara 

lain. 

Terkait dengan relevansi arsitektur kerjasama ASEAN dalam 

penanggulangan bencana melalui pendekatan multi-bencana dan multi-sektor, 

memiliki definisi operasional yaitu bagaimana arsitektur penanggulangan bencana 

di ASEAN dalam merespon bentuk lain dari bencana, yang sudah ada dan yang 

akan datang. Dalam penulisan ini, relevansi arsitektur penanggulangan bencana 

akan dikritisi melalui sudut pandang isu keamanan non-tradisional, secara lebih 

spesifik adalah ancaman dari penyakit menular atau pandemi yang pernah dan 

sedang kita alami.  

 Oleh sebab itu, mengamati kesenjangan yang dimiliki ASEAN 

sebagaimana disampaikan di atas, maka dirasakan penting untuk mengkaji tentang 

bagaimana arsitektur kerjasama di ASEAN dalam penanggulangan bencana yang 

dimiliki saat ini, dan relevansinya terhadap ancaman bencana dalam konteks isu 

keamanan non-tradisional yang tidak dimiliki oleh sektor penanggulangan bencana 

di ASEAN. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, terdapat dua 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana arsitektur 
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penanggulangan bencana di ASEAN saat ini dalam merespon bencana?; dan 2) 

Bagaimana relevansi kerja sama ASEAN saat ini dalam merespon tantangan multi 

bencana dan multisektor?  

1.3. Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan penulisan penelitian ini. Pertama adalah untuk dapat 

melihat secara komprehensif dan holistik arsitektur dan implementasi kerjasama 

ASEAN dalam penanggulangan bencana serta relevansi arsitektur kerjasama itu 

sendiri dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh negara – negara anggota 

ASEAN dan dunia. Hal ini terkait erat dengan meluasnya definisi bencana yang 

tidak hanya terkait oleh peristiwa karena bencana alam, namun juga dampak dari 

bencana lain non-alam yang memiliki pengaruh langsung pada warga negara, dan 

efek sistemik pada negara. 

Kedua, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait 

dengan mekanisme kerjasama regional ASEAN, dan kerjasama lintas sektor juga 

lintas pilar di ASEAN, khususnya, dalam hal penanggulangan bencana yang 

bersifat ancaman keamanan non-tradisional. 

1.4.Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para akademisi 

untuk dapat melihat secara menyeluruh bentuk dan potensi multi-bencana di 

ASEAN dan secara bersamaan juga dapat memberikan gambaran kerjasama yang 

perlu dikembangkan ASEAN. Juga, penelitian ini diharapkan dapat melihat 
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bagaimana ASEAN sebagai entitas regional berpotensi memiliki mekanisme yang 

efektif dalam kerjasama lintas sektor sektor guna melindungi masyarakat ASEAN 

dari berbagai bentuk bencana. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Untuk para praktisi dan pemangku kepentingan di ASEAN, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan sebuah sudut pandang baru untuk sebuah kerjasama 

antar negara dengan pendekatan menyeluruh yang melibatkan sektor dan komunitas 

terkait. Rekomendasi rencana keberlanjutan yang akan dihasilkan oleh penelitian 

ini juga diharapkan dapat dijadikan sebuah bahan pertimbangan bagi para 

pemangku kepentingan di ASEAN. 

1.5.Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini memiliki lima bab dengan sub-bab guna membantu 

pembaca dalam memahami setiap pokok bahasan dan tujuan dari penulisan ini. 

Struktur dari lima bab tersebut adalah sebagai berikut: 

Bab I. Pendahuluan 

Bab pendahuluan memberikan konteks dan latar belakang penelitian ini 

dilakukan, rumusan masalah yang dipakai, tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan penelitian. 

Pada bab pendahuluan penelitian ini, mencoba memberikan gambaran 

bagaimana inisiasi kerjasama regional di ASEAN, keberadaan entitas regional 

penanggulangan bencana di ASEAN, perspektif bencana menurut isu keamanan 
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non-tradisional, dan bagaimana pendekatan multi-sektor dalam merespon multi-

bencana. 

Bab II. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori 

Pada bab kedua, peneliti akan memberikan penalaran kerangka berpikir 

dalam penulisan penelitian ini. Kajian dan literatur yang dijadikan referensi akan 

ditampilkan beserta teori dan konsep hubungan internasional yang terkait dengan 

kajian yang diteliti pada penulisan. 

Bab III. Metodologi Penelitian 

Pada bab ketiga, peneliti menjabarkan tentang metode penelitian yang 

digunakan untuk penulisan serta dengan metode penelitian, pengumpulan data dan 

teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan 

menggunakan sumber data primer yaitu dokumen – dokumen resmi negara atau 

ASEAN, dan sumber data sekunder dari buku, jurnal dan material online yang 

memiliki kredibilitas. 

Bab IV. Pembahasan  

Pada Pada bab ini penulis akan memberikan pemaparan melalui sub-bab 

yang akan mendukung kesimpulan dan rekomendasi yang peneliti akan sampaikan 

dalam penulisan penelitian ini. Empat sub-bab yang akan disampaikan adalah: 1) 

Visi komunitas ASEAN 2025 dan Sentralitas ASEAN; 2) Arsitektur kerjasama 

penanggulangan bencana di ASEAN; 3) Peran, dan fungsi kerjasama regional 

dalam isu keamanan non-tradisional di ASEAN; 4) Perubahan paradigma bencana 

dan respon bencana di ASEAN.  
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Bab V. Penutup 

Pada bab kelima ini hasil kesimpulan dan saran dari penelitian ini akan 

ditampilkan. Saran yang diformulasikan oleh penulis diharapkan dapat 

meningkatkan efektifitas mekanisme kerjasama regional di ASEAN dalam 

penanganan multi-bencana yang melibatkan multi-sektor




