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BAB II    

TINJAUAN PUSTAKA  

Pada dasarnya dalam melakukan penelitian agar lebih fokus, valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan maka dibutuhkan batasan pengertian penelitian 

terdahulu secara akurat dan relevan sesuai dengan pembahasan yang diangkat 

dengan tujuan sebagai penentu arah pembahasan. Batasan pengertian tersebut  

berupa penelitian terdahulu yang disesuaikan dengan tema pembahasan yang 

diangkat. Berikut merupakan penjelasan batasan pengertian penelitian terdahulu 

sebagai berikut : 

A. KINERJA 

Menurut Hartle Frank telah mengemukakan bahwa Kinerja adalah suatu 

proses untuk menciptakan pemahaman bersama terhadap apa yang harus dicapai 

dan bagaimana hal itu harus dicapai serta bagaimana mengatur orang dengan cara 

yang dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan suatu tujuan yang 

diinginkan.

18Sedangkan menurut Ivancevich, Donnelly dan Gibson mengemukakan 

bahwa Kinerja adalah ukuran utama dalam mencapai keberhasilan dalam suatu 

organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara bersama-sama.19 

 

                                                           
18Prof. Dr. Uno B. Hamzah, M.Pd dan Dr. Lamatenggo Nina, S.E.,M.Pd, 2012, 

Teori Kinerja dan Pengukurannya, Jakarta : Bumi Aksara Hal : 123-124 
19Prof. Dr. Uno B. Hamzah, M.Pd dan Dr. Lumatenggo Nina, S.E., M.Pd, Op.Cit, 

Hal : 121 
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Pada dasarnya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana melalui 

Kinerja Desa Tangguh Bencana di Desa Truni Kabupaten Lamongan.  Pemerintah 

Desa Truni bersama perangkatnya telah melakukan penanggulangan bencana 

banjir dengan beberapa kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi dan 

peringatan dini yang dilakukan sebelum terjadi bencana banjir. Adapun kegiatan 

yang dilakukan pemerintah Desa Truni bersama Aliansi Perempuan Lamongan, 

Masyarakat Desa Truni, Organisasi masyarakat Desa Truni, dan sektor swasta 

yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, Rumah Sakit Soegiri Lamongan 

dan Perguruan Tinggi seperti Universitas Islam Lamongan dan Universitas Darul 

Ulum Lamongan yaitu kegiatan Sosialisasi bencana banjir kepada masyarakat, 

kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat, kegiatan pembentukan relawan 

tangguh bencana banjir, pembentukan peta rawan bencana, yang juga ikut 

dilibatkan oleh pemerintah Desa Truni untuk ikut membantu membangun Desa 

Truni menjadi tangguh terhadap bencana banjir Kegiatan yang dilakukan 

pemerintah Desa Truni bertujuan untuk memberikan sikap ketangguhan dan 

kesiapsiagaan masyarakat Desa Truni dalam menghadapi bencana banjir.  

B. PENANGGULANGAN BENCANA 

Menurut William Nick Carter (1991) telah memberikan pengertian terkait 

manajemen bencana, manajemen bencana adalah sebuah ilmu pengetahuan 

terapan yang berupaya meningkatkan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan 

pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan dengan 

menggunakan pengamatan dan analisa yang sistematis terhadap suatu bencana.20 

Pada dasarnya manajemen bencana merupakan suatu kegiatan atau rangkaian 

                                                           
20Nuryanto, op. cit, Hal : 22  
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kegiatan yang menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan pada tahapan manajemen 

bencana dalam penanggulangan terhadap dampak bencana.  

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas berjalannya penyelenggaraan 

penanggulangan bencana baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana agar pada setiap kegiatan dalam setiap 

tahapan dapat berjalan dengan terarah, terpadu, dan berkelanjutan, maka disusun 

suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana yang sesuai dengan tahapan manajemen bencana yang terbagi dalam 3 

tahapan yaitu tahapan kegiatan sebelum terjadi bencana, kegiatan saat terjadi 

bencana, dan kegiatan setelah terjadi bencana. 

Kegiatan Manajemen Bencana merupakan kegiatan penanggulangan 

bencana yang meliputi pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, 

dan pemulihan pasca bencana. Kegiatan ini biasanya disebut sebagai Siklus 

Manajemen Bencana. Kegiatan manajemen bencana ini harus saling berhubungan 

antara satu dengan yang lainnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. Selain itu, dalam kegiatan manajemen bencana juga 

harus melakukan kerjasama antar instansi pemerintah yang terkait 

penanggulangan bencana seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Ketua 

Aliansi Perempuan Lamongan (APEL) cabang Kecamatan Babat, Ketua Forum 

Siaga Truni Tangguh Penanggulangan Bencana (FSTTPB), Lembaga Swadaya 

Masyarakat, Organisasi Pemuda Desa Truni, Tim Relawan Tangguh Bencana 

Banjir Desa Truni Kabupaten Lamongan. Pada dasarnya untuk mewujudkan  

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan baik, terarah, 



38 
 

terpadu, dan berkelanjutan maka harus melaksanakan 3 tahapan dalam manajemen 

bencana. Berikut penjelasan dari ketiga tahapan dalam manajemen bencana, 

sebagai berikut :  

1. Pra Bencana 

Pra Bencana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat sebelum 

terjadi bencana, adapun indikator yang mencakup kegiatan pada saat sebelum 

terjadi bencana yaitu kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, serta 

kewaspadaan. Adapun langkah yang dilakukan sebelum terjadi bencana yaitu 

dilakukan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Disaster Management 

Plan) yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh 

tahapan/bidang kerja kebencanaan.  

Dalam melakukan penanggulangan bencana banjir maka dipastikan harus 

ada kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana adalah melalui 

kesiapsiagaan bencana, yang dimana kesiapsiagaan bencana bisa dapat diartikan 

sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana 

melalui sikap dan tindakan-tindakan yang cepat. Contoh tindakan kesiapsiagaan 

bencana banjir antara lain melakukan simulasi penyelamatan diri, membangun 

sistem peringatan dini, dan menyiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana banjir. 

Kesiapsiagaan diri, keluarga, sekolah dan masyarakat akan sangat berguna untuk 

mengurangi dampak bencana baik kerugian harta benda maupun korban jiwa. 

Kesiapsiagaaan banjir ini dapat dimulai dengan langkah-langkah tindakan sebagai 

berikut : 
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Pertama, Mengenali dan memahami potensi ancaman bencana banjir yang 

ada di masing-masing daerah.Kedua, Mengenali dan memahami penyebab atau 

tanda-tanda akan terjadinya bencana banjir. Ketiga, Memahami dan menguasai 

tindakan apa yang harus dipersiapkan dan yang harus dilakukan baik sebelum, 

pada saat, maupun sesudah terjadi bencana banjir.Keempat, Melakukan 

pendidikan dan pelatihan kesiapsiagaan di sekitar lingkungannya bagi siswa dan 

masyarakat untuk menghadapi ancaman bencana banjir.21 

2. Saat Bencana 

Saat Bencana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat terjadi 

bencana. Adapun indikator yang mencakup kegiatan pada saat terjadi bencana 

yaitu kegiatan peringatan dini, penyelamatan dan pencarian korban, pengungsian 

terhadap masyarakat yang terdampak bencana ketika dalam keadaan tanggap 

darurat dengan tujuan untuk meringankan penderitaan sementara, seperti search 

and rescue (SAR), bantuan darurat dan pengungsian.22Dalam melakukan 

penanggulangan bencana banjir maka dipastikan harus ada kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana adalah melalui langkah-langkah tindakan 

tanggap darurat yang harus dilakukan pada saat terjadi bencana banjir antara lain 

sebagai berikut :  

 

                                                           
21Supriyono Primus, 2014, Seri Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Banjir, 

Yogyakarta : C.V Andi Offset Hal : 89   
22Sukamto, 2015, Manajemen Antisipasi Bencana, Yogyakarta : Graha Ilmu Hal : 

5 
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Pertama, Tetap tenang dan jangan panik. Kedua,Siapkan segala 

keperluan untuk tindakan evakuasi ke daerah yang lebih aman dan tetap bersiaga 

terhadap segala kemungkinan terutama untuk warga yang berada di daerah rawan 

bencana banjir.Ketiga,Selalu memantau kondisi ketinggian air sebagai dasar 

pertimbangan untuk melakukan tindakan selanjutnya.Keempat,Selalu waspada 

dan siap mendengarkan informasi darurat tentang datangnya bencana banjir. 

Kelima,Ketika melihat air datang diharapkan secepat mungkin menjauh dari 

daerah banjir menuju ke tempat yang lebih tinggi.Keenam,Menyiapkan tindakan 

penyelamatan diri sendiri beserta keluarga, kemusian baru menolong orang lain 

yang memerlukan bantuan pertolongan.Ketujuh,Selamatkan dokumen penting 

dan barang-barang berharga lainnya agar tidak rusak dan hilang terbawa 

banjir.Kedelapan,Bergotong royong bersama masyarakat untuk mendirikan 

posko pelayanan kesehatan, posko tempat pengungsian, posko darurat bencana 

dan pembuatan dapur umum.23 

3. Pasca Bencana 

Pasca Bencana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada saat pasca 

bencana, adapun indikator yang mencakup kegiatan pada saat pasca bencana yaitu 

kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi, penyantunan, pelayanan dan 

konsolidasi. Adapun langkah yang dilakukan setelah terjadi bencana adalah 

melalui upaya perbaikan sarana dan prasarana umum yang terdampak bencana 

dilakuakan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemulihan bagi 

                                                           
23Supriyono Primus, 2014, Seri Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana Banjir, 

Yogyakarta : C.V Andi Offset Hal : 91  
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para korban bencana melalui penanganan psikologis (trauma hilling).24 Serta 

melakukan kegiatan-kegiatan melaksanakan kerja bakti bersama anggota 

keluarga, warga masyarakat yang lain untuk membersihkan tempat tinggal, 

lingkungan dan fasilitas umum dari lumpur dan sampah sisa-sisa yang diakibatkan 

oleh bencana banjir. adapun langkah tindakan yang harus dilakukan pada pasca 

bencana adalah sebagai berikut : 

Pertama,Memeriksa dan mencari jumlah anggota keluarga apabila ada 

yang terpisah dari kelompok. Kedua,Menawarkan bantuan kesehatan dan bahan 

makanan kepada warga masyarakat lain yang terdampak bencana 

banjir.Ketiga,Memberikan bantuan perlindungan tempat tinggal sementara 

kepada warga masyarakat lain yang kehilangan tempat tinggal akibat dampak 

bencana banjir.Keempat,Melakukan reboisasi di daerah hulu yang berfungsi 

sebagai kawasan resapan air hujan.25 

C. PARADIGMA MANAJEMEN BENCANA  

1. Paradigma Bantuan Darurat 

Paradigma Bantuan Darurat merupakan paradigma yang berkaitan dengan 

pandangan konvensional yang menyatakan bahwa bencana merupakan takdir dari 

Yang Maha Kuasa sehingga masyarakat dipandang sebagai korban dan penerima 

bantuan. Paradigma ini memfokuskan pada saat kejadian bencana melalui 

pemberian bantuan darurat (relief) berupa evakuasi/pertolongan korban, bantuan 

                                                           
24Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 

2010 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pasca Bencana 
25Supriyono Primus, op. cit. Hal : 95  
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pangan, penyediaan tempat pengungsian, penyediaan layanan kesehatan.26 Tujuan 

utamanya adalah untuk meringankan penderitaan korban, mencegah meluasnya 

kerusakan dan segera mempercepat pemulihan. 

2. Paradigma Mitigasi 

Paradigma Mitigasi merupakan paradigma yang memfokuskan pada 

pengenalan daerah rawan terhadap ancaman bencana dan pola perilaku atau 

masyarakat yang rentan terhadap bencana.27Tujuan utama dari paradigma mitigasi 

adalah melakukan tindakan pencegahan terhadap ancaman bencana melalui 

pembuatan struktur bangunan yang lebih tinggi agar terhindar dari dampak 

bencana banjir, sedangkan mitigasi terhadap pola perilaku masyarakat yang rentan 

terhadap bencana maka dilakaukan tindakan melalui relokasi masyarakat ke 

tempat pengungsian yang sudah disediakan oleh Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan. Serta diperlukan peraturan-peraturan 

tentang bangunan dan penataan ruang.  

3. Paradigma Pembangunan 

Paradigma Pembangunan merupakan paradigma yang memfokuskan pada 

faktor penyebab dan proses terjadinya kerentanan pada daerah yang terdampak 

kepada masyarakat terhadap bencana.Tujuan utama dari paradigma pembangunan 

adalah meningkatkan kemampuan masyarakat di berbagai aspek non struktural 

seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup masyarakat yang 

terdampak bencana, menyediakan lahan pertanian, menyediakan sarana dan 

                                                           
26Prasetya Anton, 2014, Penanganan Tanggap Darurat, Yogyakarta : Graha Ilmu 

Hal : 30  
27Nurjanah, op. cit. Hal : 40 
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prasarana umum, menyediakan modal, dan menyediakan tempat teknomogi 

informasi kepada masyarakat. 

4. Paradigma Pengurangan Risiko 

Paradigma Pengurangan Risiko merupakan paradigma yang memfokuskan 

pada analisis risiko bencana ancaman terhadap bencana, kerentanan dam 

kemampuan masyarakat.28 Tujuan uutama dari paradigma pengurangan risiko 

adalah untuk meningkatkan kemempuan masyarakat dalam rangka mengelola dan 

mengurangi risiko terhadap bencana dan mengurangi dampak risiko yang 

diakibatkan oleh bencana. Pengurangan risiko bencana ini dilakukan oleh semua 

pihak (Stakholder) melalui pemberdayaan masyarakat baik ditingkat desa atau 

kecamatan/kota.29 

D. PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN BENCANA  

Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus 

didasarkan pada asas/prinsip-prinsip utama seperti keadilan, kemanusiaan, 

keseimbangan, keserasian, keselarasan, ketertiban dan kepastian hukum, 

kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, kebersamaan, kelestarian 

lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan 

bencna juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis seperti cepat dan tepat, 

                                                           
28Kusumasari BevaolaPhD, 2014, Manajemen Bencana dan Kapabilitas 

Pemerintah Lokal, Yogyakarta : Gava Media Yogyakarta. 
29Nurjanah, dkk,  2012, Manajemen Bencana, Jakarta : Alfabeta. Hal : 40 
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prioritas, koordinasi dan keterpaduann, berdayaguna dan berhasilguna, 

transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, peberdayaan, non diskriminasi.30 

1. Cepat dan Tepat 

Cepat dan tepat adalah suatu pedoman dasar dari prinsip-prinsip 

manajemen bencana yang harus dilakukan dan diterapkan pada saat pelaksanaan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, cepat dan tepat dalam 

penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu langkah tindakan 

penanggulangan bencana secara cepat dan tepat ketika pada sebelum, saat, dan 

sesudah terjadi bencana, Langkah tindakan yang dilakukan tim penanggulangan 

bencana sebelum terjadi bencana adalah sosialisasi, pembentukan forum 

pengurangan risiko bencana, pembentukan peta rawan bencana, pembentukan 

rencana kontigensi, evaluasi, dan pelaporan sebelum terjadi bencana.31 

2. Prioritas 

Prioritas adalah suatu pedoman dasar dari prinsip-prinsip manajemen 

bencana yang harus dilakukan dan diterapkan pada saat pelaksanaan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, prioritas dalam 

penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu langkah tidakan upaya 

penanggulangan bencana yang harus mengutamakan kelompok rentan yang 

berada di wilayah daerah rawan terhadap bencana. Selain itu, bagi daerah yang 

rawan terhadap bencana diharapkan untuk mengantisipasi sejak dini dengan 

melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana yang dilakukan melalui 

                                                           
30Nurjanah dkk, 2012, Manajemen Bencana, Yogyakarta : Alfabeta. Hal : 45  
31Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan bencana pasal 2 Nomor 11 

Tahun 2011 Tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana   
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pelatihan dan pembinaan sejak dini berupa pemberian wawasan pengetahuan dan 

pemahaman yang mendalam bagi masyarakat terkait dengan pentingnya 

pencegahan dan penanggulanga bencana. Namun bagi daerah yang sudah 

terdampak bencana, maka harus diprioritaskan terkait masalah penanganan pada 

saat kondisi darurat bencana dengan melakukan pertolongan penyelamatan 

pertama bagi para korban bencana dan sekaligus menyediakan tempat 

pengungsian dan pelayanan kesehatan bagi para korban bencana.  

3. Koordinasi dan Keterpaduan 

Koordinasi dan Keterpaduan adalah suatu pedoman dasar dari prinsip-

prinsip manajemen bencana yang harus dilakukan dan diterapkan pada saat 

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, 

Koordinasi dan Keterpaduan dalam penanggulangan bencana dapat diartikan 

sebagai suatu langkah tidakan dalam upaya penanggulangan bencana yang 

didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan 

keterpaduan dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang 

dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama 

yang baik dan saling mendukung.32 

 

 

 

 

                                                           
32Peraturan Undang-Undang Pasal 3 Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana 
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4. Berdayaguna dan Berhasilguna 

Berdayaguna dan Berhasilguna adalah suatu pedoman dasar dari prinsip-

prinsip manajemen bencana yang harus dilakukan dan diterapkan pada saat 

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, 

Berdayaguna dan Berhasilguna dalam penanggulangan bencana dapat diartikan 

sebagai suatu langkah tidakan dalam upaya penanggulangan bencana apabila 

dalam pelaksanaan penanggulangan bencana mengalami kendala untuk mengatasi 

kesulitan masyarakat maka dilakukan kegiatan yang berdayaguna dan 

berhasilguna dalam penanggulangan bencana sehingga bisa dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat seperti kegiatan penanganan penanggulangan bencana, 

pengurangan risiko bencana dan peringatan dini. Sehingga dalam kegiatan 

tersebut bisa dapat memberikan dampak pengaruhbaik bagi masyarakat agar tidak 

membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan ketika pelaksanaan suatu 

kegiatan penanggulangan bencana.  

5. Transparansi dan Akuntabilitas 

Transparansi dan Akuntabilitas adalah suatu pedoman dasar dari prinsip-

prinsip manajemen bencana yang harus dilakukan dan diterapkan pada saat 

pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.33 Dalam hal ini, 

transparansi dan akuntabilitas dalam penanggulangan bencana dapat diartikan 

sebagai suatu langkah tidakan yang dilakukan dengan cara keterbukaan dalam 

pelaksanaan kegiatan-kegiatanpenanggulangan bencana secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas dalam penanggulangan bencana 

                                                           
33Kusumasari Bevaola Ph.D. op.cit. Hal : 35   
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dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjjawabkan secara etik dan 

hukum. 

6. Kemitraan 

Kemitraan adalah suatu pedoman dasar dari prinsip-prinsip manajemen 

bencana yang harus dilakukan dan diterapkan pada saat pelaksanaan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, kemitraan dalam 

penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu langkah tidakan 

penanggulangan bencana untuk membuka kerjasama baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah yang melibatkan berbagai sektor pihak instansi 

pemerintah pusat seperti BNPB selaku komando utama dalam menyebarluaskan 

informasi terkait kebencanaan dan pemerintah daerah seperti BPBD, Dinas 

Sumber Daya Air, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Pemuda Desa Truni 

harus ikut serta dalam menjalin kerjasama antar instansi pemerintah, non 

pemerintah maupun masyarakatyang melaksanakan penanggulangan bencana 

melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni 

Kabupaten Lamongan.  

7. Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah suatu pedoman dasar dari prinsip-prinsip 

manajemen bencana yang harus dilakukan dan diterapkan pada saat pelaksanaan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Pemberdayaan dalam 

penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu langkah tidakan dalam 

penanggulangan bencana yang dilakukan dengan cara melibatkan korban bencana 

secara aktif harus di bangkitkan melalui pemberdayaan agar masyarakat yang 
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terdampak bencana bisa dapat kembali  menjalani aktivitas melalui pemulihan 

pasca bencana. 

8. Non Diskriminatif 

Non Diskriminatif adalah suatu pedoman dasar dari prinsip-prinsip 

manajemen bencana yang harus dilakukan dan diterapkan pada saat pelaksanaan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dalam hal ini, Non Diskriminatif 

dalam penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai suatu langkah tidakan 

dalam penanggulangan bencana yang tidak diperbolehkan memberikan perlakuan 

yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun. 

Sehingga diharapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana bisa 

memberikan perlakukan yang sama bagi para korban maupun masyarakat yang 

mengungsi akibat dari dampak bencana banjir harus diperlakukan sama baik dari 

segi pertologan pertama, pelayanan kesehatan, pembagian makanan cepat saji, 

pembagian tempat pengungsian dan lain sebagainya.34 

E. MANAJEMEN RISIKO BENCANA 

Manajemen Risiko Bencana merupakan tahapan manajemen bencana yang 

memfokuskan pada sebelum terjadi bencana yang dilakukan melalui pencegahan, 

mitigasi, dan kesiapsiagaan. Langkah tindakan yang harus dilakukan pada 

sebelum terjadi bencana adalah sebagai berikut : 

Pertama, Masyarakat harus mampu menngidentifikasi atau mengenali 

bahaya kerawanan dan kerentanan di sekitar daerah tempat 

tinggal.Kedua,Masyarakat harus mampu mengidentifikasi risiko berdasarkan 

                                                           
34Nurjanah dkk, 2012, Manajemen Bencana, Yogyakarta : Alfabeta. Hal : 46 
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tingkat kemungkinan terjadinya bencana beserta intensitas/dampak yang 

ditimbulkan oleh bencana.Ketiga, Masyarakat harus mampu mengidentifikasi 

keadaan masing-masing daerah malalui penilaian dan analisis jenis ancaman yang 

beresiko tinggi dari beberapa jenis ancaman yang ada.Keempat,Masyarakat harus 

mampu mengelola risiko dengan melakukan tindakan kegiatan pencegahan (risk 

avoidance), mitigasi (risk reduction), dengan tujuan untuk meminimalisir 

pengurangan risiko agar tidak semakin besar terhadap pengaruh dampak yang 

ditimbulkan oleh bencana.  

Hal ini dilakukan oleh berbagai pihak (stakeholder) untuk melakukan 

antisipasi bencana sejak dini dengan melakukan kegiatan berupa peninggian 

bangunan bagi daerah yang rawan bencana, membiasakan hidup sehat dengan cara 

membuang sampah pada tempatnya, penanaman pohon.Kelima,Masyarakat harus 

melakukan pengawasan dan pemantauan secara terus-menerus terhadap 

perkembangan ancaman, dampak risiko, kerentanan, kerawanan daerah terhadap 

bencana agar masyarakat bisa dapat mengantisipasi sejak dini dalam upaya 

peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.  

Adapun kegiatan-kegiatan dalam manajemen risiko bencana meliputi 

kegiatan pada tahap pra-bencana (situasi tidak terjadi bencana dana situasi 

terdapat potensi bencana), sebagai berikut :  

1. Pada Situasi Tidak Terjadi Bencana 

Situasi tidak ada potensi bencana adalah kondisi suatu wilayah yang 

berdasarkan analisis kerawanan bencana berdasarkan pada periode waktu tertentu 

tidak menghadapi ancaman bencana. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus 
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dilakukan pada saat situasi dalam keadaan tidak ada potensi bencana, sebagai 

berikut :Pertama,Kegiatan Pencegahan Penanggulangan Bencana. 

Kedua,Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana. Ketiga,KegiatanPendidikan dan 

Pelatihan dalam penanggulangan bencana. 

2. Pada Situasi Terdapat Potensi Bencana  

Situsi terdapat potensi bencana adalah keadaan suatu wilayah yang 

berdasarkan analisis kerawanan bencana yang berdasarkan pada periode waktu 

tertentu terdapat potensi bencana. Maka dalam hal ini, diperlukan adanya langkah 

tindakan pada saat pra-bencana dalam situasi terdapat potensi bencana. Pada 

situasi terdapat potensi bencana ini dilakukan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan, 

peringatan dini, dan mitigasi bencana. 

Kesiapsiagaan adalah suatu kegiatan dalam manajemen bencana yang 

memfokuskan pada kesiapan/kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi 

bencana dengan cara memperkuat beberapa kegiatan seperti penyusunan dan uji 

coba rencana kontigensi, menguji sistem peringatan dini, logistik kebutuhan dasar, 

pelatihan-pelatihan yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana. Sedangkan 

mitigasi bencana adalah suatu kegiatan dalam manajemen bencana yang 

memfokuskan pada pengurangan risiko dampak bahaya yang ditimbulkan oleh 

bencana.35 

 

                                                           
35Fedryansyah Muhammad, dkk, 2015, Program Penanggulangan Bencana oleh 

Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa : Jurnal Prosiding 

KS:Riset&PKM Vol : 3 Nomor : 2 Maret 2015: Hal : 155-291 
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Peringatan Dini merupakan suatu kegiatan proses pengumpulan dan 

analisis data yang dilakukan secara sistematis berupa informasi tentang 

keberadaan bahaya bencana, pengamatan gejala bencana, analisis hasil 

pengamatan gejala bencana, menyebarluaskan informasi tentang peringatan 

bencana dan pengambilan keputusan oleh pihak berwenang dan masyarakat.36 

Peringatan dini digunakan untuk mengantisipasi apabila terjadi bencana, 

masyarakat harus mampu mengantisipasi sejak dini apabila sudah mengetahui 

tanda-tanda akan terjadinya bencana. Maka tidakan apa saja yang harus dilakukan 

oleh masyarakat agar terhindar dari dampak bencana tersebut. Tujuan peringatan 

dini adalah untuk menurunkan tingkat kualitas dan kuantitas jumlah korban 

bencana melalui peningkatan aksesibilitas informasi kepada masyarakat sehingga 

bisa dapat memberikan informasi lebih awal agar masyarakat bisa dapat 

mempersiapkan diri sejak dini dalam menghadapi bencana.  

Kegiatan mitigasi bencana merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pada 

saat terjadi bencana. Kegiatan mitigasi bencana tersebut meliputi upaya-upaya 

penyuluhan serta penyediaan informasi untuk memberikan kesadaran kepada 

masyarakat akan pentingnya pencegahan dan pengurangan risiko bencana dan 

disertai dengan langkah tindakan yang harus dilakukan masyarakat pada saat 

bencana terjadi. Upaua yang harus dilakukan dalam mengurangi dampak buruk 

dari suatu ancaman bencana adalah melalui kesadaran masyarakat dalam menjaga 

perilaku sehat seperti membuang sampah pada tempatnya, segera mengevakuasi 

                                                           
36Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2016, Buku Saku Tanggap Tangkas 

Tangguh Menghadapi Bencana, Jakarta : BNPB. Hal : 20 
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diri ke tempat yang lebih tinggi apabila bencana datang. Tidak diperbolehkan 

menebang pohon sembarangan.37 

F. MANAJEMEN TANGGAP DARURAT/KEDARURATAN  

Manajemen tanggapdaruratbencana adalah serangkaiankegiatanyang 

dilakukan pada tahap siaga darurat pada saatkejadian bencana untuk 

menanganidampakburukyang ditimbulkan oleh bencana yang 

meliputikegiatanpenyelamatandan evakuasikorban, hartabenda,pemenuhan 

kebutuhan dasar, perlindungan,pengurusan pengungsi,penyelamatan serta 

pemulihan prasaranadan sarana. Tahapan kegiatan pada fase tanggap darurat ini 

mencakup pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi terdampak, 

kerusakan, kerugian dan penentuan status keadaam darurat bencana, 

penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, memberikan 

pemenuhan kebutuhan dasar, dan memberikan perlindungan terhadap kelompok 

rentan.38 

Dalam pelaksanaan manajemen tanggap darurat/kedaruratan dilakukan 

pada saat terjadi bencana biasanya banyak mendapatkan perhatian dari kalangan 

pihak pemerintah daerah, swasta, maupun masyarakat setempatuntuk memberikan 

bantuan tenaga, moril maupun materil kepada para korban bencana banjir. Dalam 

hal ini, beban masyarakat yang terdampak bencana menjadi ringan, sebab mereka 

sudah mendapatkan bantuan untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari seperti 

                                                           
37Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2017, Buku Saku Tanggap Tangkas 

Tangguh Menghadapi Bencana, Jakarta : BNPB. Hal : 38 

38Fedryansyah Muhammad, dkk, 2015, Program Penanggulangan Bencana Oleh 

Disaster Management Center (DMC) Dompet Dhuafa, Jurnal Prosiding KS : Riset 

& PKM Volume 3 No. 2 ISSN : 2442-4480 
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pakaian layak pakai, makanan, sembako, penyediaan posko sementara bagi para 

pengungsi korban bencana banjir. 

G. MANAJEMEN PEMULIHAN  

Manajemen Pemulihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada saat 

setelah terjadi bencana dalam upaya perbaikan, pemulihan dan pembangunan 

kembali melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan suatu 

kegiatan perbaikan untuk mengambalikan segala sistem fungsi dari berbagai 

sektor bidang terhadap sarana dan prasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat 

bencana. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah mengembalikan fungsi layanan 

publik/masyarakat menjadi lebih baik, pengembalian fungsi pelayanan masyarakat 

dari berbagai aspek bidang pemerintahan, komunikasi dan informasi dan 

kehidupan masyarakat pada kondisi sebelum terjadi bencana. Sedangkan 

Rekonstruksi merupakan suatu kegiatan pembangunan kembali sarana, prasarana 

dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Tujuan dari rekoonstruksi adalah 

untuk meningkatkan dan menumbuh kembangkan kegiatan ekonomi, sosial, 

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat 

dalam aspek kehidupan.39 

Dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dilakukan 

dengan proses pengkajian kebutuhan pasca bencana yang meliputi tentang analisis 

risiko bencana, dampak bencana, akibat bencana serta melakukan kegiatan 

penilaian terhadap kerusakan dan kerugian, perencanaan, pelaksanaan, 

                                                           
39Nurjanah dkk, 2012, Manajemen Bencana, Yogyakarta : Alfabeta. Hal : 74 
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta 

didukung dengan pendanaan yang memadai. 

H. DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)  

1. Pengertian Desa Tangguh Bencana (DESTANA)                                  

Desa Tangguh Bencana merupakan salah satu perwujudan dari tanggung 

jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari 

ancaman bencana. Berdasarkan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Desa 

Tangguh Bencana yang menjelaskan bahwa Desa Tangguh Bencana adalah Desa 

yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi 

ancaman serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang 

merugikan.40Tujuan dibentuknya Desa Tangguh Bencana adalah untuk 

memberikan rasa aman dan perlindungan antisipasi sejak dini kepada masyarakat, 

melatih ketangguhan mental dan kesiapsiagaan perilaku masyarakat dalam 

menghadapi dampak bencana. Salah satu bentuk penanggulangan bencana adalah 

melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni 

Kabupaten Lamongan. 

Adapun indikator keberhasilan dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) yang telah termuat dalam Peraturan Perka Nomor 1 Tahun 2012 

Tentang Desa Tangguh Bencana yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan 

Desa Tangguh Bencana pada dasarnya harus melalui beberapa tahapan 

komponen-komponen untuk mencapai keberhasilan dalam Proses Kinerja Desa 

                                                           
40Peraturan Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana     
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Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan yaitu 

Pertama, Legislasi yang berkaitan dengan peraturan atau kebijakan terkait 

dengan Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada tingkat Desa. 

Kedua,Perencanaan yang berkaitan dengan langkah tindakan yang dilakukan 

pemerintah Desa Truni dalam melakukan tahapan-tahapan perencanaan dalam 

pelaksanaan penanggulangan bencana melalui Pembentukan Desa tangguh 

Bencana. Ketiga, Kelembagaan yang beraitan dengan kerjasama antar instansi 

pemerintah dalam kelembagaan yang memberikan penguatan kelembagaan dalam 

penanggulangan bencana. Keempat, Pendanaan yang berkaitan dengan biaya 

yang harus dikeluarkan pada saat pelaksanaan penyelengaraan penanggulangan 

bencana melalui pembentukan Desa tangguh Bencana yang berasal dari dana 

swadaya masyarakat Desa Truni dan dana dari Aliansi Perempuan Lamongan 

(APEL). Kelima,Pengembangan Kapasitas yang berkaitan dengan peningkatan 

kemampuan masyarakat dan pengembangan kemampuan dasar yang dimiliki 

masyarakat Desa Truni dalam menghadapi bencana. Keenam,Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana.  

2. Komponen-Komponen Desa Tangguh Bencana (DESTANA)  

Adapun komponen-komponen desa tangguh bencana berdasarkan Perka 

BNPB Nomor 1 Tahun 2012 adalah sebagai berikut : 
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a. Legislasi 

Legislasi adalah peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang 

penanggulangan bencana yang berkaitan dengan program kegiatan 

penanggulangan bencana seperti Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 

Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan pada tingkat Desa. 

b. Perencanaan  

Perencanaan merupakan kegiatan penyusunan dalam penanggulangan 

bencana yang memfokuskan pada kegiatan rencana penanggulangan bencana pada 

tingkat Desa dalam Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa 

Truni Kabupaten Lamongan yang meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut : 

Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Kontigensi, Rencana Aksi 

Komunitas dalam menghadapi ancaman dan dampak bencana banjir serta 

melakukan analisis pengkajian pengurangan risiko dengan tujuan untuk 

mengurangi dampak risiko bencana banjir. 

c. Kelembagaan 

Kelembagaan merupakan kegiatan pembentukan forum penanggulangan 

bencana desa yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok atau 

tim relawan penanggulangan bencana baik dari tingkat Desa, Dusun, RT dan RW, 

dan masyarakat Desa Truni untuk ikut serta berpartisipasi dalam membantu 

menanggulagi upaya pengurangan risiko bencana serta dilakukan upaya kerjasama 

antarm pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta ikut membantu untuk 

mengurangi dampak risiko bencana banjir. 
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d. Pendanaan 

Pendanaan adalah suatu kegiatan pendanaan  atau pembiayaan yang yang 

digunakan untuk kepentingan penanggulangan bencana yang dimana dana 

tersebut didapatkan dari swadaya masyrakat Desa Truni, dana dari Aliansi 

Perempuan Lamongan (APEL) untuk membantu penanggulangan bencana melalui 

Kinerja Desa tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten 

Lamongan.  

e. Pengembangan Kapasitas 

Pengembangan kapasitas merupakan kegiatan pelatihan, pembinaan  dan 

penyebaran informasi kepada masyarakat khususnya kepada kelompok relawan 

dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan 

aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. 

f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana  

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang 

memfokuskan pada pelaksanaan penyelengaraan penanggulagan bencana dalam 

kegiatan pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) Banjir di 

Desa Truni Kabupaten Lamongan. adapun tujuan dari penyelenggaraan 

penanggulangan bencana adalah untuk mengurangi dampak dan risiko bencana 
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banjir serta memberikan penanggulangan sejak dini terhadap masyarakat Desa 

Truni yang diberikan pelatihan dan pembinaan terkait penanggulangan bencana.41 

3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)   

Prinsip-prinsip pelaksanaan program desa tangguh bencana menurut Perka 

BNPB No, 1 tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

a. Bencana Merupakan Tanggungjawab Bersama 

Bencana alam adalah suatu peristiwa/serangkaian peristiwa yang 

mengancam kehidupan dan penghidupan di kalangan masyarakat yang sewaktu-

waktu bencana alam bisa mendatangkan dampak bencana. oleh sebab itu, 

diperlukan tanggungjawab bersama baik baik dengan pemerintah, sektor swasta, 

maupun masyarakat dalam melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana 

dengan baik melalui pelaksanaan Kinerja Desa Tangguh Bencana (DESTANA) 

Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 

b. Berbasis Pengurangan Risiko 

Berbasis pengurangan risiko adalah suatu kegiatan penanggulangan 

bencana yang memfokuskan pada kegiatan meminimalisir dampak risiko bencana 

yang berbasis pengurangan risiko bencana. Kegiatan penanggulangan bencana 

yang berbasis pengurangan risiko bencana ini melibatkan beberapa kalangan baik 

dari pemerintah , non pemerintah, sektor swasta, dan perguruan tinggi ikut serta 

berpartisipasi dalam penguranagan risiko bencana pada tingkat Desa dengan 

malakukan kegiatan gotong royong bersama masyarakat untuk mengurangi 

                                                           
41Peraturan Perka Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Indikator Desa Tangguh Bencana  
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dampak risiko bencana banjir melalui Kinerja Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) Banjir di Desa Truni Kabupaten Lamongan. 

c. Masyarakat Menjadi Pelaku Utama 

Dalam proses mewujudkan program desa tangguh bencana diperlukan 

masyarakat yang aktif yang menjadi pelaku utama dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. 

d. Berlandaskan Kemanusiaan, Keadilan dan Kesetaraan Gender 

Dalam prinsip pelaksanaan Desa Tangguh Bencana pada dasarnya harus 

berdasarkan pada keadilan dan kesetaraan gender guna untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat untuk mendukung pemenuhan peningkatan masyarakat 

dengan mengembangkan sumber daya manusia untuk dimanfaatkan dalam prinsip 

pelaksanaan Desa Tangguh Bencana. Dalam hal ini keadilan dan kesetaraan 

gender adalah alah satu yang termasuk dalam pemenuhan hak masyarakat dalam 

pelaksanaan Desa Tangguh Bencana guna untuk meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.  

e. Keberpihakan Kepada Kelompok Rentan 

Dalam prinsip pelaksanaan Desa tangguh Bencana pada dasarnya dalam 

penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana harus mementingkan 

keberpihakan masyarakat terhadap kelompok rentan. Oleh sebab itu kelompok 

rentan tersebut juga berhak menerima pengakuan daari masyarakat ketika 

terdampak bencana, maka pemerintah mauoun masyarakat harus mementingkan 

keberpihakan kelompok rentan dalam penanggulangan bencana. Adapaun 
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keberpihakan kelompok rentan adalah Balita, ibu hamil, lansia, dan anak kecil 

harus mendapatkan pertolongan utama dari pemerintah dan masyarakat ketika 

terjadi bencana banjir. 

f. Transparansi dan Akuntabilitas 

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana diperlukan transparansi dan 

akuntabilitas pemerintah dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan 

bencana di tingkat Desa melalui Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Dalam hal 

ini pemerintah dan masyarakat dapat memiliki sifat terbuka dalam melakukan 

penanggulangan bencana sehingga ketika terjadi bencana yang menimbulkan 

dampak bencana yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan harta 

benda dan fasilitas umum, maka pemerintah dan masyarakat bisa dapat 

menyampaikan informasi yang disampaikan berupa data-data dampak risiko dan 

kerugian akibat dampak bencana pada kalangan masyarakat umum. 

g. Kemitraan 

Dalam menjalankan suatu kegiatan penanggulangan bencana pada 

dasarnya diperlukan dengan adanya korelasi hubungan kerjasama berupa 

kemitraan antar instansi pemerintah ataupun lembaga daerah untuk bekerjasama 

untuk menjalankan program kegiatan yang sudah direncanakan. Program kegiatan 

yang mengutamakan kemitraan yang menjalin kerjasama antar individu, 

kelompok, atau organisasi-organisasi untuk melakukan program kegiatan untuk 

mencapai tujuan bersama. Adapun upaya yang dilaksanakan dalam kerjasama 

antar instansi/lembaga meliputi persamaan (equality), keterbukaan (transparency), 
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dan saling menguntungkan (mutual benefit). Prinsip ini sangat penting digunakan 

karena risiko bencana dapat terjadi dan berdampak pada masyarakat. 

h. Diselenggarakan Secara Lintas Sektor 

Pada dasarnya dalam pelaksanaan penyelenggraan penanggulangan 

bencana diperlukan kerjasama antar sektor yang melibatkan instansi pemerintah, 

non pemerintah, sektor swasta dan perguruan tinggi yang ikut serta berpartisipasi 

dalam penanggulangan bencana. Sehingga dengan adanya penanggulangan yang 

diselenggarakan secara lintas sektor bisa dapat memenuhi kekurangan dan 

kelebihan dalam tahapan proses penanggulangan bencana pada suatu daerah yang 

terdampak. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang diselenggarakan 

secara lintas sektor juga diperlukan dengan adanya koordinasi antar lintas sektor, 

hal ini bertujuan untuk memudahkan komunikasi, koordinasi, dan kerjasama antar 

lintas sektor bisa dapat mambantu daerah yang terdampak bencana ketika dalam 

keadan darurat bencana atau dalam keadaan terdampak bencana. Hubungan yang 

bersifat kerjasama antar masyarakat dan lintas sektor ini diharapkan bisa berjalan 

dengan baik dalan penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana. 

I. KLASIFIKASI DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA)  

Berdasarkan Peraturan Perka BNPB No. 01 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Umum Desa Tangguh Bencana dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut : 
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Tabel 1 : Berdasarkan Peraturan Perka BNPB No.1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa Tangguh Bencana 

KRITERIA 

NO PRATAMA NO MADYA NO UTAMA 

1. Adanya upaya-upaya awal untuk 

menyusun kebijakan PRB di tingkat 

desa 

1. Adanya kebijakan PRB yang tengah 

dikembangkan di tingkat desa 

 

1. Adanya upaya-upaya awal untuk 

menyusun kebijakan PRB di tingkat 

desa 

2. Adanya upaya-upaya awal untuk 

menyusun dokumen perencanaan PB 

2. Adanya dokumen perencanaan PB 

yang telah tersusun tetapi belum 

terpadu kedalam instrument 

perencanaan desa 

2. Adanya upaya-upaya awal untuk 

menyusun dokumen perencanaan 

PB 

3. Adanya upaya-upaya awal untuk 

membentuk forum PRB yang 

beranggotakan wakil-wakil dan 

masyarakat 

 

3. Adanya forum PRB yang 

beranggotakan wakil-wakil dari 

masyarakat, termasuk kelompok 

perempuan dan kelompok rentan, 

tetapi belum berfungsi penuh dan 

aktif 

3. Adanya upaya-upaya awal untuk 

membentuk forum PRB yang 

beranggotakan wakil-wkil dan 

masyarakat 

4. Adanya upaya-upaya awal untuk 

membentuk tim relawan PB Desa 

4. Adanya tim relawan PB desa yang 

terlibat dalam kegiatan peningkatan 

kapasitas, pengetahuan dan 

pendidikan kebencanaan bagi para 

anggotanya dan masyarakat pada 

umumnya, tetapi belum rutin dan 

tidak terlalu aktif 

 

 

 

 

4. Adanya upaya-upaya awal untuk 

membentuk tim relawan PB desa 
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5. Adanya upaya-upaya awal untuk 

mengadakan pengkajian risiko, 

manajemen risiko dan pengurangan 

kerentanan 

5. Adanya upaya-upaya untuk 

mengadakan pengkajian risiko, 

manajemen risiko dan pengurangan 

kerentanan, termasuk kegiatan-

kegiatan ekonomi produktif 

alternatif untuk mengurangi 

kerentanan, tetapi belum terlalu 

teruji 

 

 

5. Adanya upaya-upaya awal untuk 

mengadakan pengkajian risiko, 

manajemen risiko, dan pengurangan 

kerentanan. 

6. Adanya upaya-upaya awal untuk 

meningkatkan kapasitas 

kesiapsiagaan dan tanggap bencana 

6. Adanya upaya-upaya untuk 

meningkatkan kapasitas  

kesiapsiagaan serta tanggap 

bencana yang belum teruji dan 

sistematis 

6. Adanya upaya-upaya awal untuk 

meningkatkan kapasitas 

kesiapsiagaan serta tanggap darurat 
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Secara keseluruhan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) dikategorikan 

menjadi 3 macam yaitu Desa Tangguh Bencana Tingkat Pratama, Desa Tangguh 

Bencana Tingkat Madya, Desa Tangguh Bencana Tingkat Utama yang masing-

masing dicirikan sebagai berikut :   

1. Desa Tangguh Bencana Tingkat Pratama 

Untuk mewujudkan Desa tangguh Bencana diperlukan beberapa 

identifikasi pada desa yang akan dibentuk desa siaga. Salah satunya adalah 

masyarakat harus mengetahui beberapa tingkatan Desa Tangguh Bencana yaitu 

Desa Tangguh bencana Tingkat Pratama. Adapun tahapan yang harus dipenuhi 

untuk mewujudkan Desa tangguh Bencana Tingkat Pratama adalah Pertama, 

menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana (PRB) di tingkat desa atau 

kelurahan. Kedua, Masyarakat harus mempunyai langkah tindakan upaya awal 

untuk menyusun Dokumen Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Ketiga, 

Melakukan Pembentukan Forum Pengurangan RIsiko Bencana (FPRB) pada 

tingkat desa atau kelurahan. Keempat, Pembentukan tim relawan tangguh 

bencana pada tingkat desa atau kelurahan. Kelima, Melakukan pengkajian risiko 

bencana yang mengkaji terhadap tingkat kerawanan dan tingkat kerentanan pada 

daerah yang terdampak bencana. Keenam, Melakukan Peningkatan kapasitas 

masyarakat. 
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2. Desa Tangguh Bencana Tingkat Madya 

Untuk mewujudkan Desa tangguh Bencana diperlukan beberapa 

identifikasi pada desa yang akan dibentuk desa siaga. Salah satunya adalah 

masyarakat harus mengetahui beberapa tingkatan Desa Tangguh Bencana yaitu 

Desa Tangguh bencana Tingkat Madya. Adapun tahapan yang harus dipenuhi 

untuk mewujudkan Desa tangguh Bencana Tingkat Madya adalah Pertama, 

Adanya kebijakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang masih dikembangkan 

oleh masyarakat. Kedua, Adanya perencanaan penanggulangan bencana yang 

telah tersusun akan tetapi belum terpadu. Ketiga, Adanya pembentukan forum 

pengurangan risiko bencana yang beranggotakan perwakilan dari masyarakat. 

Keempat, Adanya upaya peningkatan kapsitas masyarakat dalam kesiapsiagaan 

bencana. 

3. Desa Tangguh Bencana Tingkat Utama 

Untuk mewujudkan Desa tangguh Bencana diperlukan beberapa 

identifikasi pada desa yang akan dibentuk desa siaga. Salah satunya adalah 

masyarakat harus mengetahui beberapa tingkatan Desa Tangguh Bencana yaitu 

Desa Tangguh bencana Tingkat Utama.Adapun tahapan yang harus dipenuhi 

untuk mewujudkan Desa tangguh Bencana Tingkat Utama adalahPertama, Desa 

atau Kelurahan sudah mempunyai kebijakan Pengurangan Risiko Bencana.  

Kedua, Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang 

mencakup kelompok perempuan dan kelompok rentan yang berfungsi aktif dalam 

penanggulangan bencana. Ketiga, Pembentukan tim relawan tangguh bencana 

dalam penanggulangan bencana. Keempat, Adanya pengkajian risiko 
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pengurangan risiko pada tingkat kerawanan dan tingkat kerentanan dan 

manajemen risiko dalam penanggulangan bencana. Kelima,Adanya peningkatan 

kapasitas masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan.42 

42Peraturan Undang-Undang BNPB Perka No. 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman 

Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana     


