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P eta sebagai media pembelajaran sejarah. Saat 

berbicara mengenai sejarah pastilah bicara 

mengenai ruang dan waktu. Segala peristiwa 

masa lalu, pastilah memiliki keterangan ruang dan 

waktu. Dalam menceritakan suatu peristiwa yang 

memiliki keterangan ruang dan waktu, peta merupakan 

alat yang paling tepat. Peta sendiri merupakan 

gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi 

pada bidang datar yang diperkecil dengan 

menggunakan skala tertentu. Andaryati (2016) dalam 

penelitiannya mengenai pengaruh sejarah interaktif 

pada siswa SMP di Kota Bekasi menyatakan bahwa peta 

sejarah interaktif dapat membantu siswa yang memiliki 

gaya belajar visual. Kini dengan berkembangnya 

teknologi dijital, peta cetak dari bahan kertas semakin 

ditinggalkan dan mulai beralih menjadi peta dijital. 

 

Dalam rangka meningkatkan kemampuan siswa/i 

dalam mempelajari sejarah, Direktorat Sejarah 

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 

menggagas Lomba Pemetaan Sejarah. Lomba ini 

diikuti oleh siswa/i SMA/SMK/MA sederajat di wilayah 

Jabodetabek. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi 

wadah bagi generasi muda untuk berkreasi dan 

berekspresi mengemas dokumentasi berbagai 

peristiwa sejarah dalam bentuk pemetaan sejarah yang 

interaktif dan edukatif.  

“Upaya untuk memahami kembali berbagai 
peristiwa masa lalu tidak akan berhasil tanpa 
didahului dengan upaya meningkatkan 
kesadaran sejarah terutama di kalangan 
generasi muda. Kesadaran sejarah dapat 
ditingkatkan melalui berbagai cara 
diantaranya dengan memperkenalkan 
sumber-sumber sejarah berupa bangunan 
dan benda-benda bersejarah yang 
berhubungan dengan sebuah peristiwa di 
masa lalu di daerah tersebut. Mempelajari 
masa lalu bermakna mengingat kembali 
peristiwa yang menumental dan berkontribusi 
dalam perjalanan sejarah manusia”  
 
(Modul Lomba Pemetaan Sejarah 2019 Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI) 



Dari proposal yang masuk dan 
kemudian di seleksi, dihasilkan 22 
tim terbaik. Satu tim terdiri dari dua 
orang siswa/i yang merupakan 
perwakilan sekolah di wilayah 
Jabodetabek. Tim-tim terbaik 
tersebut kemudian diundang untuk 
mengikuti kegiatan Workshop 
Pemetaan Sejarah yang 
dilaksanakan di Wisma Makara 
Kampus Universitas Indonesia pada 
tanggal 24-27 Juni 2019. Pada 
workshop tersebut, para peserta 
diberikan pembekalan mengenai 
Pengantar Ilmu Sejarah; Sejarah 
Lokal; Peta sebagai media 
pembelajaran sejarah; sumber data 
dan informasi sejarah; penulisan 
sejarah; dan yang terpenting 
adalah materi pembuatan peta 
sejarah secara dijital. Tim instruktur 
yang berasal dari Departemen 
Geogra FMIPA Universitas 
Indonesia ikut serta dalam 
penyusunan modul dan menjadi 
fasilitator pada materi mengenai 
Pembuatan Peta Sejarah secara 
Dijital.  
 
Materi pembuatan peta sejarah 
secara dijital sendiri terdiri atas 
materi pengolahan data foto dan 
obyek geogras menggunakan 
google maps; visualisasi pemetaan 
sejarah menggunakan story maps; 
dan survei lapangan sebagai 
latihan mengumpulkan data foto 
dan obyek geogras di lingkungan 
kampus Universitas Indonesia. 
 
 
 

Pada kegiatan ini, para peserta juga 
berlatih untuk melakukan 
wawancara dengan para 
narasumber terkait informasi 
sejarah di lingkungan Universitas 
Indonesia kampus Depok. Tujuan 
dari workshop ini adalah para 
peserta dapat menyusun peta 
sejarah dijital dalam bentuk story 
maps melalui platform yang 
dikembangkan oleh ESRI. 
 
Setelah selesai mengikuti 
workshop, seluruh tim peserta 
kembali ke sekolahnya masing-
masing untuk melanjutkan proyek 
mereka. Tahapan lomba 
selanjutnya adalah proses 
penjurian dimana para peserta 
dinilai hasil story mapsnya dan 
kemudian di seleksi kembali untuk 
menghasilkan 10 kelompok terbaik. 
Setelah terpilih 10 kelompok 
terbaik, maka para peserta  
mempresentasikan hasil mereka di 
depan dewan juri di Hotel Santika 
Kota Depok pada tanggal 11-12 
September 2019. Dari hasil 
penjurian tersebut, terpilihlah 3 tim 
terbaik. Adapun komponen yang 
dinilai adalah: 
1. Aspek Sejarah yang meliputi 

ilmu sejarah, sejarah 
Pendidikan, dan sejarah publik. 

2. Aspek Geogra yang meliputi 
kaidah kartogra, akurasi 
lokasi, dan kemudahan dalam 
memahami peta. 

3. Aspek Seni dan Tampilan yang 
meliputi visualisasi, kerapihan, 
dan kelengkapan unsur media. 

 
Pada rangkaian acara Pekan 
Kebudayaan Nasional yang 
diselenggarakan di Istora Senayan 
Jakarta pada tanggal 7-13 Oktober 
2019, tepatnya pada hari Sabtu 
tanggal 12 Oktober 2019 
diumumkan bahwa Lomba 
Pemetaan Sejarah tahun 2019 
dimenangkan oleh MAN 3 Jakarta 
(Juara 1), SMAN 13 Jakarta (Juara 2), 
dan SMAN 44 Jakarta (Juara 3). 
 
 

Hasil story maps dari para 
pemenang dapat dilihat melalui 
tautan berikut: 
1. MAN 3 Jakarta - http://bit.ly/

petaman3 
2. SMAN 13 Jakarta -http://bit.ly/

petasman13jkt 
3. SMAN 44 Jakarta http://bit.ly/

petasman44. 
 
Hasil story maps ketiga nalis yang 
ditampilkan selama acara Pekan 
Kebudayaan Nasional 
mendapatkan sambutan yang 
cukup baik dari pada pengunjung.  
 
Hal ini terlihat dari tidak sedikitnya 
pengunjung yang mampir untuk 
mencoba membaca story maps - 
story maps tersebut dan berusaha 
bertanya untuk mencari tahu 
proses pembuatannya. Pada 
umumnya para mengunjung 
terkejut saat mengetahui bahwa 
story maps tersebut dibuat oleh 
siswa/i SMA/SMK/MA sederajat di 
wilayah Jabodetabek. Dan 
berharap bahwa kegiatan Lomba 
Pemetaan Sejarah ini akan 
dilanjutkan tahun depan dan dapat 
diikuti oleh sekolah-sekolah di 
wilayah lain di seluruh Indonesia.  
 
Semoga melalui media peta dijital, 
mempelajari sejarah menjadi lebih 
menyenangkan bagi semua orang 
dan khususnya kaum muda.  

Foto 1. Kegiatan Wawancara dengan 
Humas Perpustakan Universitas Indonesia 
sebagai Rangkaian Kegiatan Workshop 
Lomba Pemetaan Sejarah.  
Dok. Nurul Sri Rahatiningtyas, 2019. 

Foto 2. Tiga Tim Finalis dan Dua Orang 
Fasilitator dari Geogra UI di Acara 
Pengumuman Pemenang di Istora 

Senayan Jakarta.  
Dok. Yoanna Listya, 2019.  
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Pendahuluan 

Kecenderungan kejadian bencana yang berskala masif, 

semakin meningkat di berbagai wilayah dan negara, 

termasuk di Indonesia. Hal ini menuntut penanganan 

pascabencana yang cepat dan tepat sasaran, serta 

harus lebih baik dan aman, dikenal dengan build back 

better and safer. Dipahami bahwa pendanaan 

merupakan salah satu instrumen penting bagi 

keberhasilan proses rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana. Namun demikian, seringkali pada tahap 

pascabencana, pendanaan tidak tersedia secara 

memadai karena kemampuan skal dari wilayah atau 

pun negara-negara yang mengalami bencana tersebut. 

 

Yu Xiao et al (2019) dalam Springer Nature B.V. (Natural 

Hazards) mengemukakan artikel berjudul “Financing 

rapid community reconstruction after catastrophic 

disaster: lessons from the 2008 Wenchuan earthquake 

in Tiongkok” (Lihat Lampiran 1). Tulisannya 

menjelaskan bagaimana proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi pasca gempa Wenchuan 2008 di Tiongkok 

direncanakan hingga pola pembiayaannya. Disebutkan 

bahwa pembangunan kembali diupayakan dengan 

cepat, dalam kurun waktu 3 tahun, pada masa  

pascabencana. 

 

Yu Xiao et al (2019) mempelajari dalam masa 5 (lima) 

tahun dengan melakukan investigasi dan wawancara ke 

berbagai pihal, seperti Pemerintah dan pendonor, serta 

melakukan ulasan dari berbagai literatur.  Manajemen 

pemulihan pascabencana yang relatif besar tersebut 

dinilai penting dikarenakan melibatkan banyak pihak 

(multistakeholder) serta mempelajari kecepatan dari 

proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di 

Wenchuan, Tiongkok. 

Tujuan ulasan ini adalah untuk mengetahui berbagai 

pola pendanaan pascabencana yang ada diberbagai 

belahan dunia, termasuk kasus di Wenchuan Tiongkok. 

Lebih jauh, ulasan mencoba melakukan analog jika 

diterapkan pada kasus di Indonesia. Kasus yang dipilih 

di Indonesia, yaitu pendanaan dalam konteks 

pascabencana Gempa Bumi, Likuifaksi, Tsunami 

Sulawesi Tengah tahun 2018. 

 

Kasus Wenchuan Tiongkok dan Dampak Bencana 

Pada tanggal 12 Mei 2008, Gempa 7,9 Ritcher terjadi di 

Wenchuan, Tiongkok. Gempa tersebut merupakan 

Gempa Bumi paling parah di Tiongkok, sejak gempa 

bumi Tangshan 1976, dan salah satu kejadian paling 

merusak di dunia dalam beberapa dekade terakhir. 

Gempa tersebut merenggut lebih dari 69.000 jiwa dan 

memaksa relokasi sementara dari 15,1 juta orang (Hu, 

2008). Kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh gempa 

bumi adalah lebih dari $ 130 miliar. Provinsi Sichuan 

menderita kerusakan paling parah. Secara keseluruhan, 

76 persen dari kabupaten di Provinsi Sichuan rusak 

akibat gempa. Gambar 1 Mengilustrasikan lokasi 

bencana Wenchian tahun 2008. 

 

Dampak bencana berskala masif terjadi di seluruh 

dunia, demikian juga terjadi di Wenchuan Tiongkok. Hal 

tersebut memberikan berbagai tantangan dalam 

penyelenggaraan pascabencana.  Pada umumnya,  

kendala yang dihadapi adalah minimnya dana 

pemerintah dan swasta untuk pemulihan 

pascabencana. Kondisi iini diperparah dengan 

terbatasnya asuransi aset pemerintah dan pribadi.  

Asuransi bencana belum banyak dilakukan dalam 

berbagai pola pembangunan.  

ULASAN 

POLA PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA 
 

Oleh: Osmar Shalih1 (osmar.shalih81@ui.ac.id) dan Raldi Hendro Koestoer2 (ralkoest@yahoo.co.uk) 
1 Magister Ilmu Geogra - Universitas Indonesia dan Staf Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI 

2 Sekolah Ilmu Lingkungan - Universitas Indonesia dan Staf Kemenko Perekonomian RI   
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Ge et al (2010) mengemukakan 

asuransi bencana baik dalam kala 

rumah tangga maupun dalam  

sekala bisnis masih sangat terbatas. 

Kasus di Provinsi Sichuan misalnya, 

sebagai daerah paling parah 

terdampak (Gempa Wenchuan), 

Anggaran Belanja Daerah yang ada 

tidak mencukupi untuk kebutuhan 

pemulihan pascabencana. 

Total kebutuhan pendanaan untuk 

rehabilitasi dan rekonstruksi 

sebesar $ 147 miliar. Kebutuhan 

pendanaan tersebut juga menjadi 

beban bagi anggaran Pemerintah 

Pusat; rasio perbandingan adalah 

1:3, antara kebutuhan pemulihan 

pascabencana dan total 

pendapatan nasional). Kondisi 

tersebut diperparah, pada tahun 

2008 terjadi krisis ekonomi global 

yang juga berdampak kepada 

Tiongkok. 

 

Diskusi 

Dalam kasus Wenchian di Cina, 

proses perencanaan pemulihan 

(recovery plan) dipimpin langsung 

oleh Pemerintah Pusat dengan 

melibatkan berbagai stakeholder 

termasuk Provinsi Sichuan. 

Recovery plan tersebut ditetapkan 

selama 3 (tiga) tahun (bahkan 

kemudian dipercepat menjadi 2 

tahun). Pada dasarnya, prioritas 

pemulihan pascabencana 

diarahkan untuk pembangunan 

perumahan (permanen), akses ke 

infrastruktur publik (pendidikan, 

kesehatan, dan sebagainya), 

infastruktur dasar (transportasi, 

energi, air, komunikasi), serta 

peningkatan fungsi ekologis dan 

upaya pengurangan risiko bencana.  

Gambar 1. Dampak Bencana Gempa Bumi tahun 2008 di Wenchuan, Tiongkok
(Sumber: Yu Xiao et al, 2019) 

Tabel 1. Berbagai Sumber Pendanaan pemulihan pascabencana Gempa Bumi tahun 2008 di Wenchuan, Tiongkok  
(Sumber: Yu Xiao et al, 2019)  

 

 Modal keuangan 
pemerintah a 

Pair- 
Assistance 

Donasi Pinjaman 
kredit 

Capital 
Market 

Pinjaman luar 
negeri 

Innovative 
nancing 

Perumahan kota dan desa        

Perumahan perkotaan Y Y  Y   Y 

Perumahan perdesaan Y Y Y Y   Y 

Infrastruktur public        

Infrastruktur perkotaan(jalan, 
saluran pembuangan, lampu 
jalan, ruang publik, dsb.) 

Y Y    Y  

Infrastruktur desa (i.e. jalan, air, 
listrik, dsb.) 

Y Y Y   Y  

Infrastruktur (transportasi,  
komunikasi, dan sumber energi) 

   Y Y   

Fasilitas umum (sekolah, rumah 
sakit, situs budaya dan alami, dan 
kesejahteraan sosial) 

Y Y Y   Y  

Pemulihan sektor industri Y b   Y Y  Y 

Pencegahan bencana dan  
pengurangan bahaya 

Y       

Restorasi ekologis dan lingkungan Y  Y   Y  

Pemulihan spiritual dan psikologis Y  Y     
a Sebagian besar terdiri dari modal nansial yang bersumber dari pemerintah pusat 
b Modal nansial pemerintah digunakan untuk menambah modal dari badan usaha milik daerah dan membayar bunga pinjaman 

Sumber pendanaan (Y = Ya)  
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Fakta menarik lainnya, selain menyusun recovery plan, 

Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan khusus 

seperti fasilitasi pemulihan masyarakat dengan cepat, 

termasuk didalamnya kebijakan pajak dan biaya, 

keuangan, pertanahan, dan industri. 

 

Pendanaan pemulihan pascabencana tersebut, secara 

garis besar dibagi menjadi 2 menurut sifat dasarnya, 

yaitu bersifat “tradisional” dan “terobosan / 

inovasi” (Tabel 1). Pembiayaan “tradisional” antara lain 

melalui: bantuan / transfer antar pemerintah (pusat-

daerah), sumbangan (donations), pinjaman kredit 

(credit loan), dana pasar modal (capital market funds), 

dan pinjaman asing untuk bencana (foreign emergency 

loans). Hal yang menarik, yaitu pendanaan yang bersifat 

terobosan “pair assistance” and “land-based nancing”. 

 

Pendanaan Terobosan: 

Bantuan Berpasangan “pair assistance” 

“Pair assistance” yaitu pada dasarnya memasangkan 

dua entitas sehingga satu memberikan bantuan yang 

ditargetkan kepada yang lain — adalah cara inovatif 

untuk pendanaan dan melaksanakan proyek pemulihan 

pascabencana setelah bencana besar. Di Tiongkok, 

program tersebut yaitu daerah-daerah yang “kaya” 

tidak terdampak akibat gempa “dipasangkan 

membantu” pada daerah-daerah yang terpapar gempa. 

Pasca gempa 2008, pemerintah pusat menjadikan “pair 

assistance” sebagai program formal untuk bantuan 

pemulihan jangka panjang. Prinsip umumnya adalah 

memastikan pasangan antara wilayah atau provinsi 

yang secara ekonomi lebih “kaya”, dengan kabupaten 

yang rusak lebih parah. 

 

Faktor lainnya, juga dipertimbangkan dalam 

pencocokan tersebut adalah menjaga kesinambungan 

pola bantuan pasangan yang ditetapkan dalam 

tanggap darurat dan fase pembangunan hunian 

sementara. Program tersebut juga diikuti dengan 

penyusunan landasan regulasi dan kelembagaaan. 

Setidaknya 19 provinsi dan kota yang kaya dipasangkan 

dengan 18 kabupaten yang rusak parah di Provinsi 

Sichuan dan daerah terdampak lainnya di Provinsi 

Gansu dan Shaanxi. Program tersebut meminta 

provinsi/kota donor untuk menyediakan tidak kurang 

dari satu persen dari pendapatan mereka dari tahun 

skal sebelumnya untuk membantu negara atau daerah 

penerima selama periode rekonstruksi tiga tahun. 

 

Bantuan tersebut terbagi dalam tiga kategori  

sebagaimana kriteria lingkungan, yaitu: sik, sosial dan 

ekonomi. Bantuan sik meliputi: pembangunan jalan, 

infrastruktur, fasilitas layanan masyarakat, perumahan. 

Bantuan Sosial meliputi: penyediaan guru, tenaga 

medis, dan pejabat pemerintah untuk knowledge 

sharing, dan program pelatihan tenaga kerja dan 

pameran pekerjaan untuk mencocokkan pekerja di 

negara penerima bantuan dengan peluang kerja di 

provinsi donor. Bantuan Ekonomi meliputi promosi 

pembangunan ekonomi jangka panjang di daerah 

penerima bantuan, termasuk pembangunan kebun 

percontohan pertanian berteknologi tinggi,  

pembangunan taman industri, dan promosi pariwisata.  

Konsep terobosan pendanaan “pair assistance” 

merupakan tawaran konsep yang menarik untuk 

pembiayaan pascabencana. Namun, tidak semua 

negara dapat menerapkan konsep tersebut. 

Sumber  
pendanaan 

Provinsi Sichuan  
  

Keseluruhan tiga 
provinsi 

 (Juta Dollar) % (Juta Dollar) % 

Pinjaman luar negeri 1176 0,8 1500 0,9 

Transfer dana 
pemerintah 

43.868 30,9 56.632 34,4 

Transfer dana 
pemerintah pusat 

32.397 22,8 44.500 27,1 

Pair-assistance 
(dari provinsi 
pendonor) 

11.471 8,1 12.132 7,4 

Donasi 6044 4,3 6859 4,2 

Donasi dari 
Hong Kong dan  
Makau 

1912 1,3 1912 1,2 

Dana iuran khusus 
Partai Komunis 

1176 0,8 1368 0,8 

Donasi lainnya 2956 2,1 3580 2,2 

Sumber dana tingkat 
provinsi dan lokal 

93.588 65,9 99.509 
(estimasi) 

60,5 

Anggaran simpanan 
pemerintah provinsi 
dan lokal 

5882 4,1   

Pinjaman dari institusi 
nansial 

57.353 40,4   

Pendanaan dari pasar 
modal 

8630 6,1   

Obligasi 
pemerintah local 

2647 1,9   

Sumber lainnya 19.076 13,4   

Total 142.029 100 164.500 100 

Tabel 2. Besaran Pendanaan Berdasarkan Sumber Pendanaan 
pemulihan pascabencana Gempa Bumi tahun 2008 di 
Wenchuan, Tiongkok (Sumber: Yu Xiao et al, 2019)  
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Negara-negara kecil, dimana 

“kekayaan” dan “kemiskinan” 

hampir merata, belum tentu dapat 

menerapkan konsep “pair 

assistance”. Sebagai contoh, negara 

kepulauan kecil di Pasik, seperti 

Fiji, Vanuatu, dan sebagainya, 

tentunya akan kesulitan 

menerapkan konsep “pair 

assistance”. Negara-negara 

tersebut lebih cocok dengan pola 

pendanaan “tradisional” seperti 

asuransi, donor multilateral, atau 

pooling fund  (Noy and Edmods, 

2019). Tabel 3 menunjukkan pola 

wilayah berpasangan disesuaikan 

dengan besaran anggaran dan 

jumlah projek yang dimungkinkan 

bagi pemulihan pada masa pas-

cabencana. 

 

Terobosan Pendanaan:  

“land-based nancing” 

Pendanaan bersumber dari “land-

based nancing” adalah pola 

terobosan pendanaan untuk 

membiayai rehabilitasi dan 

rekonstruksi pascabencana. Pola 

pendanaan tersebut berakar pada 

sistem penggunaan tanah negara 

dan kebijakan reformasi agraria 

yang berlaku di Tiongkok modern. 

“Tanah” sebagai sumber daya dan 

properti terbatas, dikontrol secara 

ketat oleh pemerintah pusat. 

Menurut Hukum Administrasi 

Pertahanan di Tiongkok, 

kepemilikan tanah terbagi menjadi 

2 (dua) atas dasar klasikasi  

wilayah, Kota dan non kota, Tanah 

perkotaan dimiliki oleh negara dan 

tanah pedesaan secara kolektif 

dimiliki oleh penduduk desa. 

Perangkat desa dapat 

mengontrakkan hak penggunaan 

tanah kepada individu atau 

organisasi luar untuk sektor 

pertanian, kehutanan, peternakan 

dan produksi perikanan tanpa 

perubahan kepemilikan.  

Namun, untuk menggunakan tanah 

pedesaan untuk pembangunan 

perkotaan, kepemilikannya harus 

diubah dari kolektif kepemilikan 

desa ke negara. Dalam proses ini, 

pemerintah daerah bertindak 

sebagai perantara. Di satu sisi,  

pemda membeli tanah kolektif 

kepemilikan desa, dan di sisi lain, 

menjual atau menyewakan hak 

penggunaan tanah kepada pihak 

pengembang bagi pembangunan 

perkotaan. Terbatasnya pendanaan 

di daerah terdampak bencana 

dipandang sebagai suatu “peluang” 

dengan terobosan kebijakan “tanah 

sebagai sumberdaya di wilayah 

perdesaan” sebagai modal 

pemulihan pascabencana. Dengan 

demikian, dana pemulihan bencana 

digunakan tidak hanya untuk 

membangun kembali daerah 

pedesaan, tetapi juga untuk 

mentransformasikan desa secara 

ekonomi dengan mempercepat 

proses integrasi kota-desa. 

Sebagian besar pembiayaan 

berbasis pertanahan 

diimplementasikan pada skala 

besar, dengan pendekatan top-

down; dimana pemerintah  

berupaya mengumpulkan dan 

menjual tanah pedesaan sebagai 

aset untuk mengumpulkan dana 

guna membiayai rekonstruksi 

masyarakat (Gambar 2). 

 

Pola pendanaan “land-based 

nancing” merupakan pola 

terobosan yang baik untuk 

pendanaan pemulihan 

pascabencana. Namun demikian, 

tidak semua negara dapat 

mengerjakan pola pendanaan 

tersebut. Negara Kepulauan Kecil di 

Pasik (Noy and Edmods, 2019), 

serta negara yang memiliki 

keterbatasan lahan tidak dapat 

menggunakan pola ini. 

Tabel 3. “Pair assistance” antara daerah pendonor dan penerima pascabencana 
Gempa Bumi tahun 2008 di Wenchuan, Tiongkok (Sumber: Yu Xiao et al, 2019)  

Volume 17 / No. 2 / Agustus 2019 



Pola “land-based nancing” sangat cocok diterapkan di 

Negara Tiongkok mempertimbangkan bahwa Cina 

menganut pola ideologi sosialis-komunis. Hal ini, 

memungkinkan solusi tepat, dimana ketersediaan tanah 

relatif memadai, khususnya dalam bidang pertanahan 

terutama di wilayah perdesaan yang merupakan lokasi 

terpapar bencana. Selain itu, Sistem ideologi sosialis 

atau “sistem pemerintahan” Tiongkok sangat sesuai dan 

mendukung kebijakan tersebut, dimana peran negara 

sangat berpengaruh dalam konteks “pengelolaan dan 

kepemilikan tanah”. 

 

Kasus Sulawesi Tengah dan Dampak Bencana Gempa 

Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi 2018 

Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan 

Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah dan 

wilayah sekitarnya pada tanggal 28 September 2018, 

diguncang gempa dengan kekuatan 7,4 Skala Richter. 

Lokasi pusat gempa berada di jalur sesar Palu Koro 

tepatnya berada di 26 Km sebelah Utara Kabupaten 

Donggala dan 80 Km barat laut Kota Palu, dengan 

kedalaman 10 Km. Gempa bumi tersebut menyebabkan 

Tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 0,5-3 

m. Guncangan gempa ini juga menyebabkan fenomena 

likuifaksi di 4 (empat) lokasi yaitu Balaroa, Petobo, Jono 

Oge dan Sibalaya (Rencana Induk Pemulihan Sulawesi 

Tengah, 2019). 

 

Bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Provinsi 

Sulawesi Tengah mengakibatkan korban yang 

meninggal dunia 2.830 jiwa, korban hilang 701 jiwa, 

korban luka 2.537 jiwa dan jumlah pengungsi 53.173 KK 

atau 172.999 jiwa. Kondisi rumah rusak ringan sebanyak 

40.085 unit, rusak sedang sebanyak 26.122 unit, dan 

rusak berat sebanyak 30.148 unit. Perhitungan dampak 

kerusakan dan kerugian akibat bencana gempa bumi, 

tsunami dan likuifaksi pada Kota Palu, Kabupaten 

Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi 

Moutong dengan nilai kerusakan dan kerugian sebesar 

Rp. 24.157.128.876.846 dan nilai kebutuhan sebesar Rp. 

36.397.364.641.362 (Rencana Aksi Pemulihan Sulawesi 

Tengah, 2019). 

Gambar 2. Ilustrasi kumpulan tanah dan “Transfer 
Development Right” (TDR) sebagai mekanisme untuk 
menghasilkan dana untuk pemulihan pascabencana 
(Sumber: Yu Xiao et al, 2019). 

Gambar 3. Dampak Bencana Tsunami di Sulawesi Tengah 2018 
 (Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2019) 
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Dalam penyelenggaraan 

pemulihan pascabencana, 

Pemerintah bersama Pemerintah 

Daerah Sulawesi Tengah menyusun 

recovery plan. Recovery plan 

meliputi Rencana Induk yang 

berisikan arah kebijakan dan 

strategi makro yang kemudian 

akan dikembangkan ke dalam 

Rencana Aksi Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Wilayah Pasca-

bencana Sulawesi Tengah. Rencana 

Aksi disusun oleh Pemerintah 

Daerah (Kabupaten/Kota) 

didampingi oleh Tim dari 

Pemerintah Pusat. Di dalamnya  

mengakomodasi arahan-arahan 

mengenai rehabilitasi dan 

rekonstruksi yang lebih detail. 

Dalam rencana tersebut, juga 

diuraikan berbagai sumber 

pendanaan sebagaimana 

penjelasan pada Tabel 4 dan Tabel 

5. Tabel 4 menunjukkan 

rekapitulasi berbagai sumber 

pendanaan seperti: APBD 

kabupaten/ Kota, APBD Provinsi, 

Hibah BNPB, Kementerian/ 

Lembaga, masyarakat dan dunia 

usaha, serta hibah internasional. 

Sementara Tabel 5 merujuk pada 

kerincian hibah luar negeri. 

Kerinciannya berupa sumber hibah, 

bentuk hibah dan sasaran sektor 

yang ditargetkan. Sumber hibah 

dapat berasal dari Instansi Asing 

(JICA), Perbankan asing (Bank 

Dunia, ADB) dan Pemerintah asing 

seperti Swiss, Jerman, Selandia Baru 

dan Korea. 

 

Jika dilihat Tabel 4, maka sebagian 

besar dana pemulihan masih 

menggunakan dana yang 

bersumber dari Pemerintah, baik 

berasal dari APBN dan APBD. Dana 

yang bersumber dari masyarakat 

hanya Rp.2,3 Trilyun dan dari luar 

negeri juga relatif tidak banyak 

Rp.10,4 Trilyun. Pendanaan yang 

berasal dari APBN dan APBD masih 

tergolong pendanaan “tradisional” 

yang bersifat dari penerimaan 

negara ataupun daerah, seperti 

pajak, dana transfer, dan 

sebagainya. Pooling fund yang 

tergolong pendanaan “tradisional” 

untuk pemulihan pascabencana 

pun baru pada tahap pencanangan 

oleh Badan Kebijakan Fiskal, 

Kementerian Keuangan pada tahun 

2019 ini. 

Tabel 4. Rekapitulasi Sumber Pendanaan Kab/Kota Pascabencana di Sulawesi Tengah 
(Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2019) 

Tabel 5. Sumber Dana Hibah Luar Negeri Pascabencana di Sulawesi Tengah 
(Sumber: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, 2019)  
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Pola Pendanaan Pascabencana di Indonesia secara 

umum maupun secara khusus penanganan 

pascabencana di Sulawesi Tengah belum sampai pada 

tahap “terobosan” pendanaan. Pola pendanaan 

pascagempa di Tiongkok seperti “pair assistance” dan 

“land based nancing” bisa saja diterapkan di Indonesia 

dengan penyesuaian (adjustment). “Pair Assistance” 

misalnya, dapat diterapkan dengan didukung kerangka 

regulasi dan kelembagaan yang memadai, serta harus 

dilihat faktor “sosial” dan “politik” dari sisi daerah 

pendonor. Di era, otonomi daerah “politik lokal” sangat 

berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah daerah, 

termasuk penyelenggaraan APBD. Sementara “land 

based nancing” perlu banyak penyesuaian-

penyesuaian dengan kondisi sosial-budaya masyarakat 

setempat. Yang memungkinkan yaitu “land creative 

resources based nancing”, seperti menjual tahan bekas 

likuifaksi kepada negara luar yang membutuhkan, 

mengingat tanah tersebut memiliki material kualitas 

ketahanan yang baik untuk suatu bangunan.  

 

Penutup 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan antara lain: 

pertama, manajemen pemulihan pascabencana dan 

pendanaan bencana khususnya berskala masif sangat 

dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan di tingkat Pusat. 

Pola kepemimpinan dan didukung sistem 

pemerintahan di Tiongkok memungkinan pola 

pendanaan yang bersifat inovasi atau “terobosan” 

dapat dilaksanakan seperti “pair assistance” dan “land 

based nancing” . 

 

Kedua, dalam konteks recovery di Sulawesi Tengah 

juga belum banyak pola pendanaan yang bersifat 

“terobosan” atau inovasi. Pola pendanaan yang ada 

masih bersifat “tradisiona” seperti anggaran pemerintah 

(APBN dan APBD), donor masyarakat, hibah luar negeri, 

dan loan. Terobosan pendanaan pemulihan 

pascabencana sangat penting mengingat keterbatasan 

anggaran pemerintah. Ditambah risiko bencana yang 

tinggi di hampir seluruh wilayah Indonesia. 

Pembelajaran bencana di Sulawesi Tengah 2018, 

harusnya menjadi pembelajaran untuk mencari 

“creative fund” atau terobosan pendanaan untuk 

pemulihan pascabencana. Pada tahun 2018, terjadi 

bencana beruntun seperti Gempa NTB, dan Tsunami 

Selat Sunda yang sangat membebani anggaran 

pemerintah. Sudah saatnya, dipikirkan cara “out of the 

box” untuk pola pendanaan pemulihan pascabencana. 

 Secara umum paper tersebut dapat menjadi  

referensi dan mampu menjelaskan dengan contoh  

pola “terobosan” pendanaan untuk pemulihan 

pascabencana di Tiongkok. Namun demikian, paper 

tersebut belum menjelaskan kelemahan dan tantangan 

dari masing-masing  pola pendanaan pair assistance” 

dan “land based nancing” ketika diterapkan di  

Tiongkok, serta tipologi/karakteristik negara Tiongkok 

sehingga kebijakan pendanaan tersebut berhasil. Hal ini 

menjadi penting, dikarenakan hampir di seluruh dunia 

mengalami kesulitan terhadap pembiayaan pemulihan 

pascabencana. Keberhasilan di Tiongkok, belum tentu 

dapat langsung di contoh oleh Negara lain, sehingga 

diperlukan penyesuaian (adjustment) dari gagasan 

“terobosan” pendanaan yang dilakukan oleh Tiongkok. 
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