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Ketentuan 
Dokumen ini merupakan rancangan awal dan masih dalam tahap 

peninjauan oleh pihak-pihak sebagai berikut: 

 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

 Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR-

AusAID) 

 Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) 

 

Seluruh isi dan materi dalam dokumen ini kemungkinan masih dapat 

mengalami perubahan tanpa pemberitahuan publik. 

 

Lisensi 

 

Seluruh materi dan isi kandungan dalam modul ini adalah milik 

domain publik. Anda dapat menyalin, memodifikasi, 

menyebarluaskan, dan menampilkan modul ini, secara keseluruhan 

tanpa meminta izin. 

 

Keterangan lebih lanjut mengenai lisensi domain publik: 

http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/1.0/LegalText_(I

ndonesian) 

 

 

 

http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/1.0/LegalText_(Indonesian)
http://wiki.creativecommons.org/Publicdomain/zero/1.0/LegalText_(Indonesian)
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Tentang Kami 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

 

 

 

BNPB merupakan lembaga pemerintah non-departemen di tingkat 

kementrian yang bertugas untuk menyediakan panduan dan 

pengarahan di bidang manajemen bencana, termasuk pencegahan 

bencana, respon keadaan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara 

adil dan merata. BNPB memiliki fungsi sebagai pembuat kebijakan, 

melakukan formulasi dan manajemen pengungsi untuk bertindak 

secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan mengkoordinasikan 

implementasi dari aktifitas manajemen bencana secara terencana, 

terintegrasi, dan komprehensif.  

http://bnpb.go.id  

 

 

 

 

 

 

http://bnpb.go.id/
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Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction 

(AIFDR) 

 

 

Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR, Fasilitas 

Australia-Indonesia untuk pengurangan bencana) merupakan inisiatif 

gabungan antara pemerintah Australia dengan pemerintahIndonesia. 

AIFDR bekerja untuk memperkuat kemampuan Indonesia untuk 

mengurangi dampak bencana. AIFDR diluncurkan oleh pemerintah 

Australia dan pemerintah Indonesia dalam sebuah seremoni khusus 

pada tanggal 15 Juli 2010. Peluncuran ini menandakan sebuah 

kejadian penting dalam hubungan kuat yang saat ini terjalin antara 

kedua negara dan komitmen mereka untuk mempersiakan dan 

merespon bencana alam di Indonesia lebih baik. 

 

http://aifdr.org 

 

 

 

 

 

 

 

http://aifdr.org/
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Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT) 

 

 

 

Peta gratis dan kolaboratif mempunyai keunikan yang berharga untuk 

pekerjaan kemanusiaan, terutama di tempat-tempat dimana peta dasar 

sangat jarang ditemukan, datanya sudah lama, atau seringkali berubah. 

Dibangun dalam dua tahun dari kolaborasi secara  informal, Tim 

Kemanusiaan OpenStreetMap merupakan sebuah inisiatif yang baru 

untuk mengaplikasikan prinsip dan aktifitas dari sumber terbuka dan 

berbagi data terbuka untuk menuju respon kemanusiaan dan 

pembangunan ekonomi. 

 

http://hot.openstreetmap.org 

  

http://hot.openstreetmap.org/

