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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Sebuah penelitian  membutuhkan batasan pengertian yang relevan sebagai 

dasar penentu  arah pembahasan. Batasan pengertian tersebut disesuaikan dengan 

tema penelitian yang diangkat. Berikut akan dipaparkan dasar dalam  pembahasan 

ini. 

A. Pengertian Bencana 

Bencana seringkali diartikan sebagai sebuah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan oleh faktor non alam maupun faktor manusia, 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa baik manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam istilah bencana 

juga memiliki karakter yang berbeda, hal ini diungkapkan oleh Carter (2014) 

bahwa terdapat empat karateristik bencana, yang pertama adalah fokus pada 

kekacauan yaitu dalam hal kecepatan serangan, prediksi, dan luasnya.  

Karateristik yang kedua adalah kaitan efek atau dampak dari kejadian tersebut 

terhadap manusia, misalnya kematian, cedera atau penyakit dan menyebabkan 

penderitaan. Karateristik yang ketiga adalah kerusakan atau kehancuran 

insfrastruktur, seperti fasilitas penyangga hidup  serta komunikasi dan layanan  

penting. Karateristik yang keempat adalah adanya kebutuhan terhadap bantuan 

kemanusiaan seperti perawatan, kesehatan, tempat tinggal, makan, pakaian, dan 
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kebutuhan sosial lainnya.
16

  Seperti yang kita ketahui bahwa bencana terkadang 

datangnya tidak dapat diprediksi datangnya, baik bencana yang ditimbulkan oleh 

alam maupun non alam, disamping itu juga akibat dari bencana terkadang 

menimbulkan kerugian-kerugian baik non fisik maupun non fisik. 

B. Jenis-jenis Bencana 

Terdapat berbagai jenis bencana menurut Undang-undang Nomor 24 

Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang dapat dikelompokkan menjadi 

tiga jenis yaitu bencana alam , bencana buatan manusia , dan bencana hibrida.  

Dalam bencana alam yang terjadi merupakan diluar kontrol manusia atau bisa 

dikatakan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia yang 

berada di bumi, sedangkan pada bencana buatan manusia atau bencana non-alam 

yang disebabkan oleh manusia itu sendiri, seperti ulah manusia yag merusak alam, 

atau membangun struktur bangunan yang tidak sesuai prosedur yang dapat 

mengakibatkan korban jiwa kepada orang-orang yang berada disekitarnya. 

Disamping itu juga yang dapat dikatagorikan bencana yaitu bencana hibrida 

dalam bencana ini seperti menyebarnya wabah penyakit kemasyarakat sehingga 

masyarakat dapat terjangkit dan menjadikan kerugian baik fisik maupun non fisik 

yang dialami oleh masyarakat. 

C. Perkembangan Pandangan tentang Bencana 

Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan hal yang wajar demi 

memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada khalayak luas, dalam 
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kebencanaan juga memiliki perkembangan pandangan untuk cara menanggulangai 

bencana yang terjadi dengan seiring berjalannya waktu. Berikut beberapa 

pandangan mengenai bencana diantaranya:  

1. Pandangan konvensional merupakan takdir dari Tuhan Yang Maha Esa, 

dalam hal ini dianggap takdir karena tidak dapat diprediksi oleh 

manusia karena tidak menentu datangnya da tidak dapat dihindari serta 

dikendalikan oleh manusia. Menurut pandangan ini pula, masyarakat 

adalah korban yang berhak mendapatkan bantuan dari pihak luar. 

2. Pandangan Ilmu Pengetahuan Alam dalam pandangan ini menganggap 

bahwa bencana sebagai unsur lingkungan fisik yang menyebabkan 

kehidupan manusia. Pada masa pandangan ini menganggap bencana 

peristiwa alamiah yang tidak memperhitungkan manusia sebagai 

penyebab terjadinya bencana, 

3. Pandangan Ilmu Terapan bahwa pandangan ini dilatarbelakangi oleh 

ilmu-ilmu teknik sipil bangunan/kontruksi. Pengkajian pada pandangan 

ini ditunjukkan upaya untuk meningkatkan kekuatan fisik struktur 

bangunan untuk memperkecil kerusakan. 

4. Pandangan Progresif merupakan pandangan yang menganggap bencana 

sebagai bagian yang biasa dan selalu terjadi dalam pembangunan, yang 

artinya bencana merupakan masalah yang tidak pernah berhenti dalam 

proses pembangunan. 

5. Pandangan Holistik dalam pandangan ini menekankan pada bahaya dan 

kerentanan serta kemampuan masyaakat dalam menghadapi bahaya dan 
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risiko bencana, gejala alam dapat menjadi bahaya jika mengancam 

manusia dan harta benda.
17

 

D. Manajemen Bencana 

1. Pengertian Manajemen Bencana 

Menurut Nurjanah dkk (2012:42) Manajemen bencana adalah ilmu 

pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan 

dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko 

bencana tersebut. Manajemen bencana merupakan proses dinamis tentang 

bekerjaya fungsi-fungsi planing, organizing, actuating dan controlling.  Berbagai 

pihak yang terlibat dalam manajemen bencana harus saling bekerja sama dan 

memberikan pandangan yang sama mengenai bencana melalui sistem atau aturan 

yang telah disepakati yaitu Sistem Manajemen Bencana (Disaster Management 

System). Dalam penanggulangan bencana oleh pemerintah khususnya pemerintah 

daerah apabila bencana tersebut berskala daerah menurut Solway (2014:34) dalam 

bukunya Nurjanah dkk menyebutkan bahwa dalam pengelolaan bencana hal ini 

pemerintah memiliki tujuan seperti:  

a. Mengidentifikasi orang dan wilayahnya yang rentan bencana     

dalam lingkup kabupaten 

b. Memastikan bahwa semua anggota masyarakat menyadari potensi 

dampak bencana alam 
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c. Membagikan saran dan panduan praktik yang baik kepada 

masyarakat untuk mitigasi bencana 

d. Menjaga hubungan dengan para pejabat yang bertanggung jawab 

dalam perencanaan, kesehatan, dan kesejahteraan dengan 

mengeluarkan peringatan atau sistem pengendalian massa 

e. Memastikan bahwa anggota masyarakat menerima pelatihan first 

aid atau pertolongan pertama yang sesuai 

f. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran masyarakat 

melalui kegiatan yang bekerja sama sengan sekolah-sekolah 

setempat  

g. Mengidentifikasi rute evakuasi dan lokasi tempat yang aman serta 

lokasi pengungsi 

Dengan adanya manajamen penanganan bencana suatu program atau 

kegiatan yang dilaksanakan oleh tiap-tiap bidang dapat terakomodir dengan baik 

tanpa adanya tumpang tindih serta dilaksanakan secara berkelanjutan. Dalam hal 

ini pemerintah daerah atau yang terlibat didalamnya harus saling berkoodinasi 

demi terselenggaranya manajemen bencana yang baik. 

2. Tahap Manajemen Bencana 

a. Pra Bencana 

    a.1 Pencegahan  
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Pencegahan dapat diartikan mengukur dan memperkirakan bencana apa 

saja yang akan terjadi, dalam hal ini tergolong sangat susah untuk memprediksi.
18

 

Akan tetapi dalam tahapan ini semua elemen harus memperkirakan kegiatan-

kegiatan yang dapat mengurangi bencana tersebut tidak akan terjadi yang lebih 

parah lagi dan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar. 

      a.2 Mitigasi  

Mitigasi merupakan tindakan pencegahan yang diambil agar risiko 

bencana yang akan terjadi kecil dampaknya. Dalam Undang-undang Nomor 24 

Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Pasal 44 huruf C dikatakan bahwa 

mitigasi dapat dilakukan melalui berbagai cara termasuk pelaksanaan penataan 

ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan, dan 

yang tak kalah penting adalah penyelenggaraan pendidikan, penyuluhuan dan 

pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Dalam tahapan terdapat 

macam-macam mitigasi diantaranya, mitigasi struktural  dan mitigasi non-

struktural.
19

  

     a.3 Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan merupakan suatu keadaan siap siaga dalam menghadapi 

krisis, bencana atau keadaan darurat  lainnya. Menurut Godschalk (1991:134) 

menekankan kesiapsiagaan sebagai tindakan yang diambil sebelum kondisi 

darurat untuk mengembangkan kemampuan operasional dan untuk memfasilitasi 

respons yang efektif jika keadaan darurat terjadi. Kesiapsiagaan lebih berkaitan 
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dengan kegiatan-kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan sebelum terjadi 

bencana. Tujuan dari kesiapsiagaan merupakan untuk mengantisipasi masalah dan 

sumber daya tempat yang diperlukan untuk memberikan respons secara efektif 

sebelum bencana tersebut terjadi. Istilah antara mitigasi dan kesiapsiagaan 

memiliki karateristik yang sama, akan tetapi kedua istilah tersebut memiliki 

perbedaan, menurut Mcentire dan Myers (2004:32) perbedaan antara mitigasi dan 

kesiapsiagaan adalah mitigasi menganggap bencana dapat dicegah atau 

dampaknya dapat dikurangi, akan tetapi kesiapsiagaan mengansumsikan bahwa 

bencana akan terjadi dan masyarakat harus siap menghadapinya. Kesiapsiagaan 

sebagaimana dalam Undang-undnag Nomor 24 Tahun 2007 dilakukan melalui: 

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan 

bencana, 

2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini 

3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan 

dasar 

4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme 

tanggap darurat  

5. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme 

tanggap darurat  

6. penyusunan dan akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap 

tanggap darurat bencana, dan 
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7. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk 

pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana. 

b. Saat Bencana 

Tanggap darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang 

diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga 

darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan  

Siaga darurat bencana adalah suatu keadaan yang terdapat potensi bencana 

alam yang merupakan peningkatan ancaman yang penentuannya didasarkan atas 

hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang serta 

mempertibangkan kondisi nyata atau dampak yang ditimbulkan kepada 

masyarakat. Dalam penetapan status darurat bencana dilakukan oleh pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah atas usul kepala BNPB atau BPBD. 

Transisi darurat ke pemulihan merupakan suatu keadaan dimana 

penanganan darurat bersifat sementara dan juga permanen dengan tujuan agar 

sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera 

berfungsi kembali. Hal ini akan dilaksanakan tanggap darurat sampai dengan 

tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai. 

c. Pasca Bencana 

Pasca bencana sering disebut dengan istilah pemulihan (Recovery) adalah 

kegiatan mengembalikan sistem insfrastruktur kepada standar operasi minimal 

dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk mengembalikan 

kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau ke keadaan yang lebih baik setelah 
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bencana. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 menyebutkan 

bahwa pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi 

masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsingkan 

kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. 

Proses perbaikan diutamakan kepada kebutuhan dasar masyarakat yang terkena 

dampak bencana, seperti tempat tinggal, sarana sanitasi, kebutuhan masyarakat 

yang terdampak kemudian dilanjutkan dengan perbaikan insfrastruktur yang 

mendukung pemulihan sektor ekonomi daerah yang terdampak bencana. 

Dalam Pasca bencana dikenal dengan istilah rehabilitasi dan rekonstruksi, 

dimana rehabilitasi merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana 

dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua 

aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.  

Sedangkan rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua sarana 

dan prasarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik tingkat pemerintah 

maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembang kegaitan 

perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya 

peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada 

wilayah pasca bencana.  

E. Paradigma Penanggulangan Bencana 

Pemerintah dalam hal ini selaku pemangku kepentingan dalam hal 

penaggulangan bencana harus mempunyai kemampuan mengontrol situasi daerah 

rawan bencana, dalam hal ini haruslah memiliki perkembangan pemikiran atau 

cara pandang terhadap kemampuan penanggulangan bencana. Hal tersebut 
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mengingat indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana. Kebijakan 

penanggulangan bencana di Indonesia ditandai dengan adanya penetapan Rencana 

Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) dan Undang-undang 

Nomor 24 Tahun 2007. Hadirnya RAN PRB dan Undang-undang Nomor 24 

Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Indonesia melahirkan cara 

pandang dalam penanggulangan bencana di Indonesia atau regulasi. Cara pandang 

atau paradigma penanggulangan bencana dapat disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1  Cara pandang dalam penanggulangan bencana di Indonesia Tahun 2015 

Sumber : Buku Panduan Bagi Penyelenggaraan PB, Tahun 2015, oleh BNPB 

Dalam penjelasan tabel diatas terlihat adanya perbedaan antara paradigma 

lama dan paradigma baru, seperti yang kita ketahui bahwa penanggulangan 

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU 

DARI FATALISTIK-REAKTIF MENUJU DAPAT DISIASATI-PROAKTIF 

Bencana adalah takdir Tuhan yang tidak bisa 

ditolak 

Bencana adalah gejala alam yang dapat 

disiasati 

Masyarakat dan Pemerintah hanya dapat 

mempersiapkan reaksi cepat setelah terjadi 

bencana 

Banyak gejala alam dapat diprediksi 

sebelumnya dan dampak negatif bencana 

dapat dikurangi dengan perencanaan 

pembangunan yang proaktif mengurangi risiko 

DARI TANGGAP DARURAT MENUJU PENGURANGAN RISIKO 

Bekerja hanya pada saat terjadi keadaan 

darurat 

Bekerja setiap waktu terutama pada saat tidak 

terjadi bencana 

Investasi pada pengerahan tanggap darurat Investasi pada pembangunan rutin 

Bertumpu pada instansi penyelamat darurat 

(PMI, SAR, Dinas Kebakaran, Tramtib, 

Kesbanglimas, Dinas Sosial) 

Melibatkan semua sektor dalam perencanaan 

program pembangunan yang peka risiko 

bencana 

DARI DIATUR PUSAT MENUJU OTONOMI DAERAH 

Titik tumpuh pada pemerintah pusat dan 

daerah sebagai pelaksana 

Titik tumpuh pada pemerintah daerah yang 

memegang tanggung jawab penuh 

Mengandalkan garis komando vertical Mengandalkan garis vertical dengan 

pemerintah daerah di titik pusat 

Menggunakan strategi teknokrasi tunggal Strategi beragam sesuai kondisi setempat 

namun tetap sejalan dengan kebijakan pusat. 

DARI PEMERINTAH PELAKU UTAMA MENUJU KETERLIBATAN SEMUA 

PB merupakan tanggung jawab pemerintah 

semata-mata sementara pihak lain adalah 

penerima 

Pemerintah sebagai pemanggul tugas (duty 

bearer) dengan partisipasi semua pihak 

Tidak ada pengaturan tentang partisipasi Ada perangkat hukum tentang partisipasi 

Tidak ada hak dan kewajiban timbal-balik 

antara pemerintah dan elemen masyarakat 

Hak dan kewajiban timbal-balik antara 

pemerintah dan elemen masyarakat diatur oleh 

hukum 
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bencana saat ini harus melibatkan unsur-unsur baik dari pemerintah maupun 

masyarakat. Hal ini perlu dilakukan karena peran masyarakat sangatlah penting, 

masyarakat merupakan ujung tombak sebuah program, dalam hal ini program 

pengurangan risiko bencana masyarakat haruslah mengetahui dan paham agar 

risiko yang terjadi dimasyarakat semakin kecil. 

F. Peran Pemerintah dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Peran pemerintah dalam hal pemulihan pascabencana ini adalah 

BPBD/BNPB, dimana masing-masing memiliki ruang lingkup, apabila bencana 

tersebut dikatagorikan terjadi di daerah maka BPBD memiliki tanggung jawab 

penuh dalam hal pemulihan, apabila bencana dalam lingkup skala nasional maka 

BNPB memiliki tanggung jawab atas hal tersebut, akan tetapi tetap dalam 

koordinasi kepada BPBD setempat.  

Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada pascabencana melakukan 

serangkaian agenda, dimana dalam hal ini memiliki tujuan untuk memulihkan 

kondisi baik sarana prasarana, sosial, ekonomi, budaya, dan lintas sektoral. Dalam 

hal ini dilakukan secara bertahap, tidak hanya dalam sektor fisik, akan tetapi 

sektor non fisik, seperti memberikan pelatihan-pelatihan untuk kembangnya 

perekonomian masyarakat agar dapat menyambung kehidupan seperti sedia kala 

juga merupakan bagian dari pemerintah untuk memulihkan pascabencana. 

Disamping itu juga memberikan pemulihan-pemulihan terhadap para korban 

bencana alam yang mengalami trauma pasca kejadian bencana atau dalam dunia 

kesehatan disebut Post Traumatic Stress Disordes.  
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G. Tahap-tahapan Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Dalam sebuah penanganan bencana, terdapat beberapa tahapan dalam 

pemulihan, hal tersebut dilakukan karena untuk mengetahui dan menghitung 

seberapa kerugian yang diakibatkan oleh bencana, adapun tahapan dalam tahap 

rehabilitasi dan rekosntruksi adalah sebagai berikut: 

1. A2R2 (Assessment Awal Rehabilitasi dan Rekonstruksi) 

Pada saat kejadian bencana tim assessment awal rehabilitasi dan 

rekonstruksi bergabung dengan tim atau posko tanggap darurat untuk melakukan 

idenifikasi terhadap area atau wilayah dan sektor-sektor serta sub sektor yang 

terkena bencana, penilaian sementara terhadap tingkat kerusakan, kerugian, 

gangguan akses, gangguan fungsi dan peningkatan risiko. Data yang dihasilkan 

dalam A2RA2 hanyalah bersifat sementara atau masih bersifat dinamis, karena 

dalam hal ini masih masuk pada masa tanggap darurat. Tujuan dilakukannya 

assessment awal ini adalah sebagai tindak lanjut untuk penyusunan Pengkajian 

Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA).  

2. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) 

JITU-PASNA merupkan Pengkajian Kebutuhan Pascabencana, dimana 

dalam tahapan ini merupakan suatu rangkaian dari pengkajian dan penilaian 

akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi 

penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.  

Metode JITU-PASNA merupakan metodelogi assasment yang pertama 

kali dikembangkan pada tahun 1970 oleh ECLAC yang diadaptasi untuk 

penggunaan secara global oleh World Bank dan dikenal dengan nama DaLa 
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(Damage and Losses), kemudian Dala diperkuat oleh UNDG melalui pendekatan 

analisis sosial dan dampaknya terhadap perkembangan manusia dan inisiatif 

pemulihan Human Recovery Needs Asessment/HRNA.  Dalam kerangka kerja 

penilaian kebutuhan pasca bencana  mengakomodasikan semua kebutuhan pada 

tiga aspek, seperti aspek kemanusiaan, aspek pemulihan, aspek pembangunan. 

Pelaksanaan JITUPASNA diharapkan dapat diselesaikan paling lambat dalam 

periode waktu enam minggu sejak tahap pengaktifan sampai dengan tahap 

pelaporan hasil JITUPASNA.  Dalam pengkajian tersebut seluruh aspek saling 

berkaitan satu sama lain, karena dengan cara tersebut kebutuhan-kebutuhan pasca 

bencana dapat terakomodir dengan baik, sehingga masyarakat yang terdampak 

juga merakan kebutuhannya dapat terpenuhi. 

3. Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi  

Rencana aksi merupakan sebuah perencanaan yang digunakan untuk 

meminimalisir terjadinya bencana kembali. Dalam rencana aksi merupakan 

kumpulan-kumpulan berbagai program yang telah disusun melalui berbagai tahap 

mulai dari pengkajian kebutuhan pascabencana hingga implementasi kepada 

daerah yang terdampak bencana alam. Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana, memiliki kesamaan dan sesuai dengan 

Kerangka Aksi Hyogo atau Hyogo Framework of Action.  Kerangka Aksi atau 

rencana aksi bertujuan untuk membangun ketahanan negara dan masyarakat 

terhadap bencana dan mengenali pedoman global. Dalam rencana aksi melibatkan 

berbagai aktor dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, serta masyarakat 

internasional. Dengan adaya rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan 

dapat mengurangi risiko bencana yang terjadi. Penyusunan rencana aksi juga 
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harus mempertimbangkan sumber daya yang akan diperlukan agar hasil yang akan 

diinginkan dapat tercapai baik waktunya dan program-program yang akan 

dilaksanakan. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dilakukan 

setelah bencana tersebut selesai yang dalam ketentuannya ditetapkan jangka 

waktu tiga tahun,  dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya: 

a. Hasil pengkajian kebutuhan pasca bencana 

b. Penentuan prioritas 

c. Pengalokasian sumberdaya dan waktu pelaksanaan 

d. Dokumen rencana kerja pemerintah baik pusat maupun daerah, dan  

e. Dokumen perencanaan pembangunan terkait  

Dalam penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi didalamnya 

memuat hal-hal yang mendasar seperti : 

a. Kondisi umum wilayah dan kejadian bencana 

b. Gambaran kondisi korban dan pengungsi;jumlah kerusakan dan 

kerugian akibat bencana serta dampak bagi masyarakat 

c. Prioritas-prioritas program dan kegiatan serta kebutuhan dana 

yang diperlukan dan sumber daya yang tersedia  

d. Penjelasan mengenai kelembagaan, penatausahaan asset, 

pengakhiran masa tugas dan kesinambungan rencana aksi pasca 

rehabilitasi dan rekonstruksi 
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e. Durasi waktu penyelenggaraan; standar pelayanan tolak ukur pada 

skala bencana. 

4. Implementasi Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi salah satunya yaitu pelaksanaan 

rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, dimana implementasi rencana aksi 

merupakan sebuah program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah dalam 

hal ini yaitu BPBD serta stakeholder yang terlibat dalam penyusunan rencana aksi 

tersebut. Seluruh rangkaian penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi sejak 

perencanaan kegiatan termasuk identifikasi dan penghimpunan sumber 

pembiayaan, pelaksanaan kegaiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, 

pengorganisasian pelaksana kegiatan, pelaporan dan pertanggungjawaban, 

pemantauan dana evaluasi. Hal tersebut merupakan rangkaian dari pelaksanaan 

rencana aksi yang dilakukan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam. 

5. Koordinasi Antar SKPD 

Dalam pelaksanaan pemulihan pascabencana tidak hanya BPBD saja yang 

melakukan pemulihan terhadap masyarakat ataupun pemulihan sarana dan 

prasana, akan tetapi BPBD juga melakukan kordinasi terhadap SKPD lain untuk 

melakukan pemulihan.  Kordinasi dapat diartikan sebagai peraturan yang tertib 

dari kumpulan atau gabungan usaha, untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam 

mencapai tujuan bersama.  Kerja sama secara singkat dapat diartikan sebagai 

tindakan kolektif dari satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam keadaan tertentu mungkin ada kerja sama tetapi tidak dapat 

koordinasi. Koordinasi adalah suatu pengaturan yang teratur dari suatu usaha, oleh 
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karena perlunya koordinasi seperti yang disampaikan oleh Herbert A Simon 

dalam Bavola, (2014:34) menyatakan bahwa: 

Keefektifan seseorang dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan 

dalam setiap suasana sosial, tidak hanya bergantung pada 

bagaimanakah hubungan aktifitas itu dengan apa yang sedang 

dilakukan oleh orang lain. 

Koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengaturan 

yang aktif, bukan pengaturan dalam hal yang pasif. Hal ini segala kegiatan yang 

berhubungan antar kerja instansi pemerintah diperlukan kordinasi yang baik. 

Dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi diperlukan koordinasi antar 

SKPD. Disamping itu juga kegiatan koordinasi merupakan hal yang mendorong 

peran serta pemahaman masyarakat; koordinasi terhadap kontrol produk/hasil 

rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi; koordinasi dalam penyediaan supra dan 

infrastruktur pendukung; koordinasi dalam komunikasi setiap kegiatan; koordinasi 

dalam pencatatan laporan; koordinasi dalam penyelidikan jika terjadi 

penyimpangan; koordinasi dalam penyusunan data statistik aktifitas rehabilitasi 

dan rekonstruksi.  Sehingga dalam pelaksanaan program yang telah disusun sudah 

memiliki tanggung jawab masing-masing SKPD. 

6. Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Dalam sebuah pelaksanaan program kegiatan, hal yang paling dominan 

demi kelancaran pelaksanaan adalah pendanaan, begitu juga dengan pendanaan 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pendanaan ini berasal dari berbagai sumber 

diantaranya APBN, APBD atau dari masyarakat, disamping itu juga lembaga 

asing non pemerintah juga diperbolehkan dalam pendanaan rehabilitasi dan 

rekonstruksi. Hal ini temuat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
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Nomor 23  tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga 

Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.  

Melihat bencana apabila tejadi dilingkup daerah, pendanaan rehabilitasi 

dan rekonstruksi menggunakan APBD, akan tetapi dalam pelaksanaan dana 

tersebut tidak memadai, maka pemerintah provinsi/kabupaten/kota dapat 

mengusulkan bantuan dana kepada pemerintah melalui BNPB. Kepala BNPB 

melakukan pengajuan dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada 

Menteri Keuangan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor: 87/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pengguna Anggaran Bagian 

Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya. Bentuk 

pendanaan tersebut berbentuk uang yang bersumber dari penerimaan dalam negeri 

yang alokasinya berbentuk dana hibah bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Untuk mengalokasikan dan hibah tersebut berdasarkan dari verifikasi atas 

proposal atau renaksi yang memuat pengkajian kebutuhan pascabencana (JITU-

PASNA) sektor ekonomi dan sektor sosial yang besarannya disesuaikan dengan 

ketersediaan dana pemerintah.  

Melihat strategi dengan adanya kebijakan pelaksanaan pemulihan dan 

peningkatan sosial ekonomi melalui dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana, maka strategi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:  

1. Alokasi hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka 

bantuan pendanaan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi 

berdasarkan hasil verifikasi atas proposal atau renaksi yang memuat 

pengkajian kebutuhan pascabencana sektor sosial dan sektor ekonomi 
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yang besaran alokasinya disesuaikan dengan ketersediaan dana 

pemerintah, 

2. Penyelenggaraan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi di wilayah 

pascabencana dirancang dengan strategi pengorganisasian masyarakat 

(Community Organizing) dan bertumpu pada inisiatif dan prakarsa 

masyarakat (Participatory Development) dengan tidak meninggalkan 

kearifan lokal, 

3. BNPB dan Kementerian Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kegaiatan pemulihan dan peningkatan sosial ekonomi 

melalui dana bantuan rehabilitasi dan rekonstrusksi pascabencana yang 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten maupun 

kota sebagai penerima hibah dari pemerintah sesuai dengan 

kewenangannya.    

  Adapun dalam proses mekanisme pengajuan dana oleh pemerintah 

kabupaten atau kota adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.3 Mekanisme pengajuan dan verifikasi proposal pemerintah   

kab/kotaPemerintah Kab/kota Pemerintah Provinsi BNPB 

Pemerintah Kab/kota Pemerintah Provinsi BNPB 

 1   

 

                                  3 

                                    

 

 

 

 

 

2 

 

Sumber: Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tentang Pedoman Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi 

Dalam mekanisme tahapan pengajuan dan verifikasi proposal kegiatan 

sebagaiamana terdapat dalam gambar 3 dapat dijelaskan yaitu: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui BPBD menyampaikan 

proposal kegiatan pemulihan dan peningkata sosial ekonomi melalui 

bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Usulan 

tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti pernyataan 

bencana dari bupati/walikota, hasil JITU-PASNA, dan data lainnya. 

Pemerintah provinsi dapat juga menyampaikan proposal dana bantuan 

Proposal 

Pem. Kab/kota 

Proposal 

Pem. Kab/kota 

Surat 

Rekomendasi 

Gubernur 

Setuju 

Dibantu 
Alokasi Bantuan 

Surat 

Rekomendasi 

Ke BNPB 

Proposal 

Pem. Kab/kota 

 

Surat 

Rekomendasi ke 

BNPB 

Surat 

Penolakan 

Perbaikan 

Proposal 

Pem. Kab/kota 

 

Memenuhi 

syarat 

Verifikasi 

Kebutuhan RR 

Sektor Sosek 

Hasil 

Evaluasi/Verifikasi 

Kebutuhan 
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rehabilitasi dan rekonstruksi kepada BNPB dalam lingkup 

kewenangannya. 

2.  Pemerintah provinsi melakukan pertimbangan 

3. Jika mampu, maka Pemerintah provinsi memberikan bantuan kepada 

Pemerintah kabupaten/kota, dan jika tidak mampu dibuatkan 

rekomendasi gubernur sebagai kelengkapan untuk meneruskan usulan 

Pemerintah kabupaten/kota kepada BNPB. 

4. Pemerintah provinsi memberikan surat rekomendasi kepada 

Pemerintah kabupaten/kota 

5. Pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi meneruskan 

usulan yang dilengkapi dengan surat rekomendasi gubernur kepala 

BNPB.  

6. BNPB melakukan seleksi administratif dengan menggunakan kriteria 

yang sudah disosialisasikan kepada Pemrintah provinsi 

kabupaten/kota 

7. BNPB akan mengembalikan usulan jika tidak memenuhi persyaratan 

untuk dibantu, dan jika memenuhi persyaratan akan menugaskan tim 

verifikasi yang melibatkan K/L teknis, BPBD dan SKPD provinsi 

serta BPBD dan SKPD kabupaten/kota teknis terkait dengan kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi sektor sosial dan sektor ekonomi yang 

diusulkan  

8. BNPB menetapkan hasil evaluasi/verifikasi kebutuhan 

Program/Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi di Wilayah 

Pascabencana. 
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Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Gubernur Bupati/ Walikota 

bertanggung jawab sepenuhnya baik secara materil maupun formil terhadap 

rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal tersebut ditunjang dengan adanya pelaporan 

akhir suatu program rehabilitasi dan rekonstruksi. 

 


