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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai latarbelakang dan 

berbagai permasalah sebagai acuan dalam menentukan tinjauan pustaka mengenai 

upaya BPBD dalam menanggulangi bencana banjir. Mengingat penelitian ini 

berfokus pada upaya BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kota 

Pasuruan, maka dapat dipetakan bahwa kajian pustaka akan berpusar pada apa itu 

banjir, apa itu Badan Penanggulangan Bencana, dan kajian pustaka mengenai 

manajemen bencana yang dibagi secara terpisah (namun masih dalam satu-

kesatuan) yakni “menanggulangi” sebagai bagian saat terjadinya bencana dan pasca 

bencana, Dengan demikian pembahasan kajian pustaka secara lebih jelas sebagai 

berikut: 

A. Konsep Umum Bencana 

1. Definisi Bencana 

Secara definisi, bencana adalah peristiwa yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh 

faktor alam, non alam, maupun faktor yang disebabkan oleh manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta dan benda, dan timbulnya dampak psikologis.11 Bencana alam 

juga didefinisikan sebagai peristiwa yang terjadi di alam yang kenyataannya 

dapat berdampak besar bagi populasi perkembangan makhluk hidup, baik 

manusia, tumbuhanm ataupun hewan.12 

                                                           
11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
12 Diva, 2014. Dalam http://www.indonesiastudents.com/pengertian-bencana-alam-menurut-para-

ahli-dan-contohnya/ 
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Sedangkan Widyastitu memiliki definisi terhadap bencana yakni; 

penyimpangan yang terjadi didalam pola hidup yang normal yang beberapa 

penyimpangan umumnya terjadi dan juga tiba-tiba, tidak diharapkan dan 

meluas (meliputi wilayah yang luas); menyebabkan penderitaan pada manusia, 

seperti kematian, terluka/cedera, kesulitan hidup serta gangguan kesehatan; 

menyebabkan kerusakan struktur sosial seperti system pemerintah, kerusakan 

gedung, komunikasi dan infrastruktur pelayanan publik ataupun pelayanan yang 

bersifat penting.13 

2. Bencana dalam berbagai perspektif 

a. Ilmu Pengetahuan 

Seiring berkembangnya waktu, kebencanaan terus mengalami 

perkembangan. Banyak keilmuan yang memberikan perhatian maupun fokus 

terhadap kebencanaan. Tak terkecuali disiplin Ilmu Pemerintahan, disiplin 

tersebut memandang bahwa kebencanaan adalah merupakan bagian atau urusan 

pemerintah terhadap pemberian pelayanan yang berupa penanggulangan 

bencana. 

Pemahaman tehada bencana kian hari kian mendapat perhatian dan kian 

bersifat urgent. Mengingat sifat urgent tersebut, penanggulangan bencana 

bukan lagi menjadi dominasi dari ilmu pasti. Konsentrasi kontemporernya lebih 

mengarah pada cabang ilmu sosial lainnya seperti sosiologi dan antropologi. 

Membicarakan penanggulangan bencana dari aspek sudut pandang ilmu sosial 

akan lebih mengarah pada pola behavioralisme seseorang dalam mepersepsikan 

suatu bencana.  

                                                           
13 Widyastuti, 2005. Manajemen Bencana: Kajian dan Ruang Lingkup. Jurnal Madani Edisi II. 
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b. Sosial dan Budaya 

Bencana alam atau fenomena alam terjadi di luar keteraturan yang telah 

ditetapkan oleh sang pencipta. Hal ini disebabkan oleh ulah atau perilaku 

manusia yang memiliki budaya (budaya materil maupun non-materil). Karean 

budaya itulah manusia melakakukan aktivitas, tetapi ada juga manusia yang 

dalam proses berbudaya mengalami deviants. Artinya manusia tidak dapat 

menyesuaikan dirinya dengan system budaya pada lingkungan sosial di 

sekitarnya. Perilaku manusia seperti inilah yang menyebabkan fenomena alam 

keluar atau kemunculan bencana alam yang keluar dari keteraturannta.  

Hal tersebut berpotensi terjadi karena disebabkan oleh manusia yang 

acapkali tidak dapat mengendalikan keinginan yang seringkali mengikuti hawa 

nafsu semata. Hawa nafsu tersebut kemudian timbul akibat dari adanya 

kebutuhan. Bebagai pandangan menegaskan bahwa kebudayaan dan organisasi 

sosial adalah respon-respon terhadap kebutuhan biologis dan psikologis. 

Sedangkan kebutuhan tersebut hanya dapat dipenuhi oleh beberapa respon yang 

datang dari proses keudayaan yang relative berbeda.14 

Lebih lanjut, keterkaitan manusia yang memiliki kekuasaan yang 

termaktub secara tidak sadar kedalam system budaya dan membentuk berbagai 

relasi terhadap pemenuhan kebutuhan yang bersifat eksploitatif pada akhrirnya 

mengakibatkan berbagai fenomena alam terjadi. Dalam system sosial misalnya, 

adanya ketidak seimbangan dalam pemenuhan kebutuhan dengan ketersediaan 

sumber daya kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya bencana alam. 

Fenomena ketidakseimbangan ini dapat ditelusuri dari budaya penguasa yang 

                                                           
14 Siregar, 2007. Ketidak Seimbangan Sistem Sosial Penyebab Bencana Alam. Dalam Jurnal 

sosioteknologi edisi 10 tahun 2007 
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ingin serba instan atau ingin memperoleh hasil dengan cara di luar aturan yang 

telah ditetapkan. Hal ini dilakukan oleh penguasa guna memenuhi kebutuhan 

dirinya dan relasi-relasinya.15 

c. Agama 

Bencana alam terjadi akibat gejala alam yang murni serta akibat dari 

kecerobohan dan keserakahan manusia yang merusak lingkungannya. Tanpa 

perkiraan pasti, bencana bisa kapan pun dan di mana pun terjadi, tanpa 

memandang status sosial, identitas keagamaan, dan asal suku para korbannya. 

Bencana bisa menimpa masyarakat yang berada di pedalaman hutan, bisa 

masyarakat pedesaan yang homogen dan kental dengan sikap toleran, bisa 

masyarakat perkotaan yang heterogen. Bencana alam juga bisa menimpa 

seorang dan komunitas muslim yang taat, ataupun sebaliknya mereka yang tidak 

taat.16 

Saat bencana alam terjadi bahkan saat berlangsung, sepertinya tidak ada 

“konsep keselamatan” yang bisa ditawarkan oleh agama apapun, agar penganutnya 

dapat terhindarkan dari bencana, sekalipun ada banyak doa yang menyebut bahwa 

“orang taat beragama terhindarkan dari malapetaka dan bencana”. Kontekstualisasi 

dari doa itu tidak serta merta dapat menafikan bahwa seseorang atau komunitas 

dapat terhindar begitu saja dari bencana, terlebih ketika mereka berada di wilayah 

rawan bencana. Upaya pengurangan resiko bencana menjadi aspek strategis untuk 

mengurangi dampak dari bencana di wilayah-wilayah rawan bencana. 

                                                           
15 Ibid. 
16 Humaedi, Ali. 2015.Pengaruh Bencana Berbasis Perspektif Hubungan Antar Agama dan 

Kearifan Lokal. Analisa Journal of Social Science and Religion. Volume 22, No. 2. Hal. 212. 
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Dalam perspektif agama, bencana alam juga dapat diartikan sebagai prses 

alam yang bergerak untuk mencapai kedewasaan atau kerentanannya. Dalam artian 

bencana alam adalah bagian dari sunnatullah (hukum alami) yang diberikan sang 

pencipta kepada alam semesta. Sehingga imbas dari sunnatullah tersebur tetntunya 

melekatatau tidaklah jauh daripada para penghuninya. Ikhtiar menghindari 

keburukan dari sunnatullah yang ada merupakan sebagai pemilihan tempat yang di 

anggap tidak rawan bencana.17 

3. Jenis Bencana 

Berdasarkan definisi bencana diaas, maka secara sederhana bencana 

dapat diklasifikasikan kedalam tiga (3) jenis bencana yang disebutkan oleh 

Undang-undang No. 20 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai 

bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Adapun jenis bencana 

yang dimaksudkan sebagai berikut: 

a. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam seperti bencana banjir 

yang acapkali terjadi di Kota Pasuruan, tanah longsor, tsunami, dan 

sebagainya. Bancana banjir misalnya, dapat terjadi akibat luapan air hujan 

dan memiliki volume tinggi dan tidak dapat diprediksi secara konstan. 

b. Bancana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh suatu peristiwa 

atau rangkaian non-alam yang diantaranya berupa kegagalan teknologi, 

kegagalan modernisasi, epidemic, dan wabah penyakit. 

                                                           
17 Ibid.  
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c. Bencana sosial adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar 

kelompok atau antar komuniatas masayrakat, dan adanya ancaman terror. 

4. Faktor Penyebab Terjadinya Bencana Banjir 

Bencana banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan oleh air. Banjir 

merupakan fenomena alam yang sering terjadi di berbagai negara termasuk di 

Indonesia. Banjir dapat disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan 

sekitarnya dan aliran permukaan yang berlebihan dengan intensitas curah hujan 

yang tinggi serta dengan durasi yang lama.18 

Adapun beberapa faktor utama yang menyebabkan banjir adalah karena 

intensitas hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi dan dalam Waktu yang 

lama sebagai faktor utama terjadinya bencana banjir. Hal demikian umumnya 

terjadi saat memasuki puncak musim hujan. Akibat adanya hujan lebat, sungai 

menjadi meluap selain itu minimnya daerah resapan air membuat air akan 

semakin tidak tertampung dan terjadi banjir.19  

Selain intensitas hujan yang tinggi, volume sampah yang memenuhi 

sungai kemudian menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Kebiasaan 

masyarakat membuang sampah pada daerah aliran sungai tentunya menjadi 

penyebab utamanya. Maka saat aliran sungai dialiri air maka kemudian 

bersamaan akan menyebabkan menguapnya air sungai dan terjadilah banji. 

                                                           
18 Sarjanti, et al., 2014. Pengetahuan Masayrakat dalam Mitigasi Bencana Banjir di Desa Penolih 

Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Jurnal Geoedukasi. Vol. III, No. 2, Oktober 

2014. Hlm 92. 
19 Pusat Krisis Kesehatan. 2016. Diakses melalui http://pusatkrisis.kemkes.go.id/faktor-utama-yang-

menyebabkan-terjadinya-banjir pada tanggal 20 Maret 2018. 

http://pusatkrisis.kemkes.go.id/faktor-utama-yang-menyebabkan-terjadinya-banjir
http://pusatkrisis.kemkes.go.id/faktor-utama-yang-menyebabkan-terjadinya-banjir
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Namun, selain itu kerusakan lahan akibat aktivitas penambangan liar serta 

penebangan hutan juga dapat menjadi penyebab terjadinya bencana banjir.20 

Sehingga secara sederhana, bencana banjir dapat dikatakan sebagai hasil 

interaksi dari potensi bahaya faktor kerentanan, dan kurangnya kapasitas 

masyarakat dalam meminimalisir dampak negative bencana banjir tersebut. 

Sehingga untuk memahami kebencanaan secara menyeluruh maka perlu untuk 

diketahui beberapa kata kunci berikut ini:21 

1. Risiko Bencana Banjir 

Risiko bencana berdasarkan United Nations Secretariat for International 

Strategy for Disaster Reduction atau disingkat UN-ISDR22 (2002) adalah 

kemungkinan atau terjadinya suatu kondisi kerusakan atau kerugian berupa 

kemungkinan berupa korban jiwa, cedera, kehilangan harta benda, dan 

rusaknya fasilitas rumah tinggal sebagai akibat dari interaksi antara bahawa 

(Hazard) dengan suatu keadaan manusia yang rentan. Analisis risiko 

bencana adalah proses penelaahan potensi bahwa serta pengevaluasian 

kondisi eksisting manusia, tempat tinggal, aktivitas, dan lingkungan yang 

meliputi kerentanan terhadap bencana. 

2. Bahaya (Hazard) 

Bahaya dapat mencakup kondisi yang bersifat laten dan dapat mewakili 

bahwa masa depan. Bahaya yang disebabkan oleh alam juga bersifat 

dinamis dan sulit untuk diprediksi. Salah satu pemicu terjadinya ancaman 

                                                           
20 Ibid 
21 Dodon, 2013. Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Maysarakat di Permukiman Padat 

Penduduk dalam Antisipasi Berbagai Bencana Banjir. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 

Vol. 24. No. 2, Agustus 2013. 
22 United Nations Secretariat for International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) adalah 

lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak dalam pengurangan risiko bencana 
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bahaya adalah faktor lingkungan yang tidak seimbang akibat dari aktivitas 

eksploitasi manusia yang tidak memahami akan pentingnya konservasi. 

bahaya adalah peristiea fisik, fenomena alam, ataupun aktivitas manusia 

yang memiliki potensi mengancam manusia maupun alam.23 

 Lebihlanjut, berdasarkan UN-ISDR (2002) mengklasifikasikan lima 

aspek bahaya yakni: 

a. Geological hazards, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung api, 

dan longsor.  

b. Biological hazards, antara lain: wabah penyakit dan hama.  

c. Technological hazards, antara lain: kegagalan infrastruktur, polusi 

industri, aktivitas nuklir, tanggul yang jebol, dan kecelakaan 

transportasi.  

d. Environmental degradation, antara lain deforestasi, kebakaran 

hutan, polusi air dan udara, dan perubahan iklim.  

e. Hydrometeorological hazards, antara lain banjir, kemarau, angin 

topan, badai salju, dan gelombang pasang.  

Dengan demikian, bencana banjir dapat disimpulka ataupun 

diartikan sebagai fenomena suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air 

dengan volume yang sangat besar. Salah satu jenis banjir yang acapkali 

datang secara tiba-tiba adalah banjir bandang yang disebabkan oleh 

tersumbatnya sungai maupun kerena pengundulan htan sepanjang sungai 

sehingga mengakibatkan banjir bandang dan berdampak pada kerusakan 

lingkungan, kerusakan rumah penduduk dan berdamak pada timbulnya 

                                                           
23 Ibid. 
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korban jiwa.24 Jika banjir bandang terjadi akibat perusakan ekosistem 

lingkungan, lain halnya dengan banjir pada umumnya yang diakibatkan oleh 

faktor cuaca yakni curah hujan yang tinggi dan volume air air hujan yang 

besar. Curah hujan dengan intensitas yang tinggi acapkali sebagai penyebab 

utama banjir disamping rendahnya ketersediaan ruang serapan seperti 

drainase dan saluran sungai.25 

3. Kerentanan dan Kapasitas 

Kerentanan dan kapasitas merupakan suatu keadaan dimana 

masyarakat tidak mampu dalam menghadapi bahaya bencana. tingkat 

kerentanan adalah hal yang penting untuk diketahui sebagai faktor yang 

berpengaruh terhadap terjadinya bencana, karena bencana bencana hanya 

akan terjadi apabila bahaya terjadi pada kondisi yang rentan.26 Kerentanan 

tersebut merupakan kondisi yang ditentukan oleh proses intekasi fisik, 

sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat meningkatkan kerawanan atau 

bahaya pada sebuah komunitas.27  

Sementara kapasitas adalah outputdari suatu persiapan yang 

direncanakan sebelum bencana terjadi. Persiapan adalah erat kaitannya 

dengan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Kapasitas disini dapat 

mencakup fisik, sosial, ekonomi serta karakteristik keterampilan individu 

maupun karakteristik yang bersifat kolektif. Dodon di tahun 2013 

menyatakan bahwa kapasitas individu merepresentasikan dari individu 

                                                           
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Wisner, 2004 dalam Dodon, 2013. Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Maysarakat di 

Permukiman Padat Penduduk dalam Antisipasi Berbagai Bencana Banjir. Jurnal Perencanaan 

Wilayah dan Kota, Vol. 24. No. 2, Agustus 2013.  
27 Ibid.  
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tersebut. Hal demikian juga berlaku pada kerentanan, yang mana kapasitas 

tersebut juga diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) aspek sebagai berikut:28 

a. Kapasitas ekonomi, meliputi upaya manusia untuk memperkecil dampak 

bencana melalui pengelolaan harta benda yang baik, misalnya 

kepemilikan simpanan di bank.  

b. Kapasitas sosial, meliputi sikap manusia untuk mengurangi 

kecenderungan menderita dampak bencana melalui pengembangan 

perilaku dan budaya yang positif serta pelaksanaan kegiatan yang 

bertujuan menambah wawasan masyarakat terkait bencana.  

c. Kapasitas fisik dan lingkungan, meliputi kapasitas manusia untuk 

mengurangi kecenderungannya terkena dampak bencana melalui 

pembangunan yang bersifat fisik pada lingkungan sekitar tempat tinggal 

dan berkegiatan.  

B. Manajemen Bencana 

1. Konsep Umum Manajemen Bencana 

Manajeman penaggulangan bencana secara definisi memilkik 

kemiripan terhadap sifat dan definisi manajemen secara umumnya. 

Manajemen penanggulangan bencana adalah pengelolaan sumber daya 

yang ada untuk mengahadapi ancaman bencana dengan melakukan 

perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di setiap 

tahap penanggulangan bencana yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca 

bencana.29 Sehingga berdasarkan definisi tersebut, kontral terlihat bahwa 

                                                           
28 Lihat  Dodon, 2013. Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Maysarakat di Permukiman Padat 

Penduduk dalam Antisipasi Berbagai Bencana Banjir. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 

24. No. 2, Agustus 2013. 
29 Techical Guidens For Helath Crisis Responses on Disaster, 2011. Kementerian kesahatan Repblik 

Indonesia. 
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perbedaannya dapat teridentifikasi seperti; nyawa dan keselamatan 

masyarakat merupakan masalah yang utama; waktu eksekusi tanggap 

darurat memiliki keterbatasan waktu; risiko kesehatan menjadi genting saat 

penundaaan keputusan; ketidakpastian situasi dan kondisi; informasi yang 

selalu berubah; akses evakuasi terbatas.30 

Dalam siklus manajemen bencana, siklus yang ada bersifat fleksibel 

dan bergantung pada kondisi yang akan dilakukan. Akan tetapi, setiap tahap 

harus mendapat perhatian secara tegas penyelesaiannya. Dalam artian 

bahwa bahwa siklus manajemen haruslah dipahami bahwa setiap waktu, 

semua tahapan dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau dimulai 

dengan penyesuaian terhadap kebutuhan dan pada tahapan tertentu dengan 

porsi yang berbeda. Berikut siklus manajemen yang dimaksudkan: 

 

Gambar 2.1 

Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana 

Sumber: Techical Guidens For Helath Crisis Responses on Disaster 

                                                           
30 Ibid. 
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2. Manajemen Pra Bencana 

a. Saat terjadi ancaman dan saat tidak terjadi ancaman 

Saat terjadi ancaman maupun saat tidak terjadi ancaman dapat direspon 

dengan tindakan pencegahan bencana. Pencegahan bencana adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk tujuan mengurangi atau 

menhilangkan risiko bencana baik melalui pengurangan risiko bencana 

meupun kerencanaan pihak yang terkena bencana.31 Upaya pencegahan 

bertujuan menghindari terjadinya bencana dan mengurangi risiko dampak 

bencana meliputi upaya: 

a. Penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan, pedoman dan 

standar; 

b. Pembuatan peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan; 

c. Pembuatan brosur/leaflet/poster himbauan; 

d. Analisis risiko bencana dengan penggunaan metode-metode analisis 

yang spesifik; 

e. Pembentukan tim penanggulangan bencana; 

f. Pelatihan dasar kebencanaan; 

g. Membangunan system penanggulangan krisis kesehatan berbasis 

masyarakat. 

b. Mitigasi 

Umunya bencana terjadi memiliki akibat terhadap penderitaan badi 

masyarakat, beik berupa korban jiwa manusia itu sendiri maupun kerugian 

harta benda dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Untuk 

                                                           
31 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2008 Tentang Peyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana. 
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mengantisipasi hal demikian, konsep mitigasi berupaya menjelaskan 

upaya yang dilakukan terhadap meminimalisir dampak negative yang 

ditimbulkan.32 

Secara legalitas atau berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 

Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, mitigasi 

didefiniskan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancamana bencana.33 

Selain itu, mitigasi (mitigation) adalah upaya-upaya atau usaha-usaha 

yang dilakukan secara sadar untuk mengurangi dampak bencana, baik 

pengurangan dampak secara fisik structural dan non fisik-struktural.34 

Pengurangan secara fisik structural adalah dapat berupa pembuatan 

bangunan-bangunan fisik yang mampu meminimalkan dampak bencana. 

sedangkan non fisik-struktural adalah dapat berupa penekanan dampak 

negatif bencana melalui perundang-undangan dan pelatihan-pelatihan terkait 

dengan kebencanaan atau dapat berupa edukasi, pemberian sangsi dan 

reward, penyuluhan dan penyediaan informasi.35  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 menjeaskan 

bahwa kegiatan mitigasi bencana harus dilakukan melalui cara-cara seperti; 

perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis 

                                                           
32 Yuhanah, Tri. 2014. Konsep Desain Shelter Mitigasi Tsunami. Jurnal Teknologi, Vol. 6. No. 1. 

Januari 2014. 
33 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2008 Tentang Peyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana. 
34 http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI diakses pada tanggl 2 Februari 

2018. Pukul 9:15 WIB. 
35 Ibid. 

http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI
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risiko bencana; pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan 

tata bangunan dengan penerapan aturan standar teknis bangunan yang 

ditetapkan oleh BNPB/BPBD; penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan 

penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern yang terstandarisasi 

oleh BNPB/BPBD.36 

c. Kesiapsiagaan 

Menurut Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Pennggulangan Bencana, 

kesiapsiagaan didefiniskan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna. Lebih lanjut, kesiapsiagaan tersebut haruslah 

dilakukan melalui; penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan 

kedaruratan bencaca; pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian system 

peringatan dini; penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan 

kebutuhan dasar (basic need); pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan 

gladi tentang mekanisme tanggap darurat; penyiapan lokus evakuasi; 

penyusunan data yang akurat, informative, dan pemutakhiran prosedur tetap 

tanggap darurat bencana; dan penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan 

peralatan untuk pemenuhan pemulihan persamaan dan sarana.37 

Jika paparan kesiapsiagaan diatas berdasarkan undang-undang, maka 

definisi kesiapsiagaan pada paragraf ini dijelaskan berdasarkan pandangan 

Greg, et all., (2004) dalam Dodon, (2013) yang menyatakan bahwa 

kesiapsiagaan adalah suatu upaya yang dilaksanakan untuk mengantisipasi 

                                                           
36 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 21 Tahun 2008 Tentang Peyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana 
37 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Pennggulangan Bencana 
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kemungkinan terjadinya bencana guna menghindari jatuhnya korban jiwa, 

kerugian harta benda yang tinggi, dan berubahnya tata kehidupan masyarakat 

dikemudian hari.38 Kesiapsiagaan juga berkaitan dengan suatu kondisi 

masyarakat yang baik secara personal maupun group yang memiliki kapasitas 

untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana di kemudian hari.39 

Dari beberapa definisi diatas, secara tidak langsung mengisyaratkan perlu 

adanya perencanaan suatu kegiatan yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. 

konteks penanggulangan bencana termasuk didalamnya adalah penanggulangan 

bencana. salah satu pandangan yang menganggap pentignnya dilakukan 

perencanan adalah Kusumasari (2014), dengan penjelasan bahwa kemampuan 

kesiapsiagaan yang kuat merupakan permasalahan awal. Kemampuan tersebut 

dapat dibangun melalui system perencanaan, pelatihan, dan latihan.selanjutnya Ia 

menjelaskan bahwa terdapat banyak fase yang arus dilakukan pada tahap 

kesiapsiagaan, termasuk membentuk manajemen darurat bencana, membuat 

rencana darurat bencana, mengembangkan system pengatan dini, mengidentifikasi 

sumber daya dan bantuan, serta membuat kesepakatan untuk saling membantu dan 

mendidik masyarakat.40 

Interpretasi kesiapsiagaan terhadap bencana harus direfleksikan 

kedalam setiap tahapan manajemen penanggulangan bencana. Dalam konteks 

ini adalah Siap-siaga pertama yang dimaksud adalah pada kondisi normal (Pra 

                                                           
38 Dodon, 2013. Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Maysarakat di Permukiman Padat Penduduk 

dalam Antisipasi Berbagai Bencana Banjir. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24. No. 2, 

Agustus 2013. Hal 126 
39 Ibid. 
40 Kusumasari, 2014 dalam Gunawan, 2014. Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan 

Bencana: Kasus Di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman – Di Yogyakarta. Jurnal 

INFORMASI. Vol. 17, No. 2, Mei-Agustus 2014. 
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Bencana), Siap-siaga saat terjadi bencana (Penyelamatan), Tanggap Darurat, 

dan siap siaga dalam tindakan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). 

Keseiapan seperti demikian tentunya dapat memberikan sumbangan dalam 

pengurangna risiko pada dalam penyelematan, pengungsian, dan distribusi 

bantuan.41  

Gunawan di tahun 2014 dalam jurnal imliahnya yang berjudul 

Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana: Kasus Di 

Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman – Di Yogyakarta  memberikan 

terjemahan baru terhadap kesiapsiaggan. Kesiapsiagaan yang dimaksudkannya 

adalah kesiapsiagaan sebagai suatu kondisi yang hendak diacapai. Ia juga 

menjelaskan secara tegas bahwa kesiapsiagaan atau kondisi (kesiapsiagaan 

masyarakat) secara deskripsi dapat diukur seperti berikut: 

a. Kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) kunci yang 

berperan dalam kesiapsiagaan tersebut (baik secra individu maupun 

kelembagaan); 

b. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kesiapsiagaan tersebut; 

c. Upaya untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang yang 

terlibat; 

d. Legitimasi SDM kunci yang berperan dalam kesiapsiagaan baik di 

lembaga pemerintah dan non pemerintah maupun di lingkungan 

masyarakat; dan 

e. Jejaring sosial yang dimiliki. 

                                                           
41 Gunawan, 2014. Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana: Kasus Di 

Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman – Di Yogyakarta. Jurnal INFORMASI. Vol. 17, No. 

2, Mei-Agustus 2014. 
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3. Manajemen Saat Terjadi Bencana 

a. Masa tanggap darurat dan perpanjangan masa tanggap darurat 

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani 

dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benca, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 

pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan 

sarana.42 

Sedangkan masa tanggap darurat menurut Perka BNPB Nomor 14 

tahun 2010 adalah didefinisikan sebagai jangka waktu tertentu yang 

ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah (BNPB atau BPBD) 

dalam melakukan proses tanggap darurat seperti yang meliputi pencarian 

korban terdampak bencana, pertolongan dan evakuasi. Terhadap beberapa 

hal tersebut, proses tanggap darurat dilakukan dengan membentuk pos-pos 

komando di beberapa lokasi terdampak bencana dengan masa operasi 24 

jam.  

Sederhananya, masa tanggap darurat bencana dilakukan sejak 

terjadinya bencana maupun pra-bencana dan penghentian masa tanggap 

darurat dihentikan apabila korban bencana secara kesulurah telah 

ditemukan. Atau proses masa tanggap darurat dapat dihentikan setelah 

jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya tanggap darurat saat bencana 

maupun saat dilakukannya pencarian korban terdampak bencana. 

                                                           
42 Https://www.scribd.com/presentation/183813686/KOORDINASI-TANGGAP-DARURAT-

EVAKUASI-DAN-KESIAPSIAGAAN-PENANGGULANGAN-BENCANA-ppt. diaskes pada 

tanggal 13 februari. Pukul 20:27 

https://www.scribd.com/presentation/183813686/KOORDINASI-TANGGAP-DARURAT-EVAKUASI-DAN-KESIAPSIAGAAN-PENANGGULANGAN-BENCANA-ppt
https://www.scribd.com/presentation/183813686/KOORDINASI-TANGGAP-DARURAT-EVAKUASI-DAN-KESIAPSIAGAAN-PENANGGULANGAN-BENCANA-ppt
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Sedangkan perpanjangan masa tanggap darurat berdasarkan Perka BNPB 

No 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi 

dilakukan apabila terdapatnya atau diperolehnya informasi terhadap 

penemuan korban terdampak bencana dan diperolehnya informasi terhadap 

ancaman lanjutan yang kemudian dapat terjadi bencana lanjutan. 

b. Prosedur tanggap darurat 

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani 

dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan 

evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan 

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan 

sarana. 

Mengingat tanggap darurat bencana merupakan proses pertolongan, 

pencarian dan proses evakuasi, maka mekanisme atau prosedur dilakukan 

sebagaimana berikut: 

1. Pencarian  

Aktivitas pencarian didasarkan pada informasi kejadian bencana dan 

tersedianya komando dari komandan tanggap darurat.  Misalnya 

menentukan lokasi bencana dan luas dampak bencana serta 

mengadakan pembagian daerah pencarian, dengan membuat batasan 

lokasi bencana berdasarkan klasifikasi tiga wilayah penanggulangan 

yakni, ring 1 yaitu daerah tempat terjadinya bencana, kemungkinan 

ditemukan korban paling banyak dan bahaya, serta kemungkinan 

munculnya bencana susulan; ring 2 yaitu daerah sekitar terjadinya 
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bencana yang masih dimungkinkan ditemukan korban; dan ring 3 yaitu 

daerah yang relatif aman untuk dijadikan tempat evakuasi sementara. 

Proses selanjutnya adalah memetakan kondisi serta jumlah 

korban seperti: korban selamat, dan korban sakit. Pemetaan kondisi 

korban sakit menggunakan triase empat tingkat yaitu: (1) hijau, tidak 

gawat tidak darurat, (2) kuning, gawat tidak darurat, (3) merah, gawat 

darurat, (4) hitam, meninggal dunia. Untuk kepentingan penyelidikan 

dan penyidikan perlu dilakukan identifikasi korban oleh pihak yang 

berwenang, terutama bagi korban bencana tertentu. (Misalnya: 

terorisme, kegagalan teknologi, dan lain-lain). 

Selain dilakukan pemetaan, penidentifikasian serta antisipasi 

kebutuhan yang sangat diperlukan dalam pertolongan dan evakuasi 

korban bencana haruslah tersedia dan mengidentifikasi sumberdaya 

lokal dan potensi risiko sekunder bagi keselamatan korban dan 

penolong. Dan yang terpenting adalah memberikan laporan kegiatan 

pencarian secara berkala per 3 jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi 

bencana dan kondisi aktivitas pencarian. 

2. Pertolongan 

Dalam melakukan pertolongan, yang dilakukan yakni menyususn 

SOP atau perencanaan terlebih dahulu sebagai panduan dalam aktivitas 

pertolongan. Tim Reaksi Cepat memiliki tanggung jawab terhadap intensitas 

respon pertolongan. Pasca dilakukan pertolongan, maka tentu korban 

bencana banjir harus dirujuk ke Rumah Sakit atau evakuasi ke beberapa 

posko terdekat. Berbagai kejadian secara prosedur wajib sifatnya untuk 
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melaporkan kegiatan pertolongan secara berkala per 3 jam atau per 6 jam 

atau sesuai kondisi. 

3. Evakuasi 

Pasca dilakukan pencarian dan pertolongan, maka TRC atau tim 

raksi cepat dapat segera merespon korban terdampak bencana. 

Melakukan pemindahan korban bencana keluar dari sumber bencana ke 

tempat yang lebih aman untuk mendapat tindakan selanjutnya, serta 

memberikan pengobatan sementara kepada korban bencana selama 

dalam perjalanan, memberikan dukungan sosial dan psikologis kepada 

korban bencana, dan melaporkan kegiatan evakuasi secara berkala per 3 

jam atau per 6 jam atau sesuai kondisi. 

4. Reabilitasi Rekonstruksi 

Berdasarkan Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang pedoman 

rehabilitasid dan rekonstruksi menjelaskan bahwa rehabilitasi didefinisikan 

seabgai 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 

pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. 

Secara umum proses penanggulangan bencana pada tahap pasca 

bencana dilakukan atas dasar rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi 

dilakukan berdasarkan prosedur kegiatan perbaikan lingkungan daerah 

bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan insentif 

terhadap perbaikan rumah masayrakat yang terkena dampak bencana alam, 

pemulihan pelayanan kesehatan masyarakat secara menyeluruh, pemulihan 
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psikososial, resolusi konflik dan rekonsliasi, pemulihan iklim sosial ekonomi 

budaya, pemulihan ketertiban dan keamanan, pemulihan fungsi pemerintah, 

dan pemulihan fungsi public service.43 

Sedangkan untuk upaya rekonstruksi dilakukan atas dasar kegiatan 

pembangunan (Development) yang lebih baik seperti pembangunan kembali 

(rebuilding) saranan dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial 

masyarakat, pembangunan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, 

pengaplikasian rancang bangun yang tepat dan pembangunan peralatan 

bencan yang lebih baik dan tangguh bencana, partisipasi dan peran serta 

lembaga dan organisasi kemasyarakatan,  dunia usaha, peningkatan fungsi 

public service, peningkatan pelayanan utama masyarakat, dan peningkatan 

kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat terkeda dampak bencana.44 

a. Prosedur 

Berdasarkan Perka BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

pedoman rehabilitasid dan rekonstruksi didasarkan pada perencanaan 

teknis perbaikan lingkungan paling sedikit memuat:  

1. Data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan 

sarana sebelum terjadi bencana;  

2. Data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah 

dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian; 

3. Potensi sumber daya yang ada di daerah bencana; 

                                                           
43 http://p2mb.geografi.upi.edu/Tentang_Bencana.html diakses pada tanggal 2 Januari 2018. Pukul 

8:33 WIB. 
44 Ibid. 

http://p2mb.geografi.upi.edu/Tentang_Bencana.html
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4. Peta tematik yang berisi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 

dan 3; 

5. Rencana program dan kegiatan; 

6. Gambar desain; 

7. Rencana anggaran; dan 

8. Jadwal kegiatan.  

Deskripsi Perencanaan Teknis kegiatan di atas adalah sebagai 

berikut : 

1) Data Kependudukan. Data ini memuat perkembangan jumlah 

penduduk, kepadatan penduduk, distribusi penduduk menurut 

ruang (per desa, kecamatan, kabupaten) dan dirinci sesuai dengan 

kebutuhan rehabilitasi. Misalnya data penduduk yang menyangkut 

jumlah usia rentan, jumlah penduduk usia produktif, jumlah 

penduduk usia sekolah, jumlah tenaga kerja, dan sebagainya. 

Selain itu juga diperlukan Peta Kependudukan sebelum terjadi 

bencana. Peta Kependudukan dibuat dengan skala yang memadai, 

misalnya skala 1 : 50.000 (untuk wilayah Kabupaten/Kota), skala 

1 : 25.000 atau 1 : 10.000 (skala Kecamatan) dan skala 1 : 5000 

(skala Desa). 

2) Data kerusakan dilakukan oleh Tim Kaji Cepat (Rapid Assessment 

Team) yang dibentuk oleh BPBD dan atau BNPB dengan 

menggunakan metode baku yang berlaku; sedangkan data kerusakan 

rumah, bangunan, sarana dan prasarana, serta jasa lingkungan harus 

memuat lokasi, tingkat kerusakan (ringan, sedang, berat, sangat 
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berat), dan analisis kerugian. Metode untuk memperkirakan lokasi 

dan tingkat kerusakan dapat dilakukan secara cepat dengan metode 

partisipatif sesuai dengan kapasitas sumberdaya manusia yang ada 

pada BPBD dan atau menggunakan teknologi geoinformasi melalui 

interpretasi citra penginderaan jauh dan menggunakan bantuan SIG 

(Sistem Informasi Geografis). 

3) Kebutuhan dan persediaan potensi sumberdaya yang ada di daerah 

bencana mengacu pada Sistem Informasi Penanggulangan Bencana 

Indonesia (SIPBI) yang ada di BNPB dan atau BPBD. Potensi 

sumberdaya yang ada di daerah bencana sangat diperlukan dalam 

rangka pelaksanaan rehabilitasi. 

4) Rencana program kerja rehabilitasi, jadwal waktu pelaksanaan dan 

anggaran agar dibuat sebelum rehabilitasi dilaksanakan dan 

disetujui oleh BNPB dan atau BPBD dengan melibatkan instansi 

yang relevan dan masyarakat. 

b. Pelaksanaan 

Pelaksanaan rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan fisik dan 

pemulihan fungsi non-fisik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan di 

wilayah yang terkena bencana maupun wilayah lain yang dimungkinkan 

untuk dijadikan wilayah sasaran kegiatan rehabilitasi. Kegiatan 

rehabilitasi dilakukan oleh BNPB jika status bencana adalah tingkat 

nasional atau atas inisiatif sendiri BNPB dan atau BPBD untuk status 
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bencana daerah. Kegiatan rehabilitasi juga dimungkinkan untuk 

melibatkan banyak pemangku kepentingan dan masyarakat.45 

Sedangkan pelaksanaan rekonstruksi di lakukan oleh instansi 

terkait yakni BNPB di tingkat nasional dan BPBD pada tingkat daerah. 

dalam melakukan rekonstruksi, pelaksanaan dilakuak berdasarkan asas 

perencanaan pembangunan yang dimulai dari inventarisasi dan 

identifikasi kerugian, perencanaan dan pemantauan prioritas 

pembangunan, mekanisme penyelenggaraan, mobilisasi sumber daya, 

pembiayaan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. 

Berikut penjelasan tentang siklus Managemen Bencana menurut 

Kajian Terdahulu: 

1. Mitigation untuk mengantisipasi kejadian bencana yang dilakukan 

terhadap meminimalisir dampak negative yang ditimbulkan saat 

bencana, dimana preparation mengurangi risiko bencana melalui upaya 

sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab 

bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan 

manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan 

lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak 

bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana. cukup 

membantu dalam upaya bencana yang berdampak cukup besar dan 

warga bisa mempersiapkan atau menjaga timbulnya bencana seperti 

penyuluhan simulasi, tujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat 

oleh karena itu masyarakat membangun Kelurahan Tangguh Bencana 

                                                           
45 Ibid. 
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desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi 

dan menghadapi potensi ancaman bencana. Desa/kelurahan ini juga 

mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana.  

Desa disebut mempunyai ketanguhan terhadap bencana ketika desa 

tersebut memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya 

dan mampu mengorganisasikan sumber daya masyarakatnya untuk 

mengurangi kerentanan sekaligus meningkatkan kapasitas demi 

mengurangi risiko bencana.tujuannya yaitu untuk salah satu upaya 

pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat dengan meningkatkan 

kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh 

masyarakat sebagai pelaku utama. Masyarakat di dalam desa tangguh 

bencana aktif terlibat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, 

memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang 

ada di wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya lokal. 

bencana dimana setiap saat dengan adanya kelurahan tangguh bencana 

mampu memberi arahan masyarakat dari kelurahan tangguh bencana ini 

cukup membantu yang dampak ditimbulkan, kajian tersebut sejalan 

dengan penelitian berikut : 

 

Tri Puspita Sari (2013) dalam penelitianya berjudul Kesiapsiagaan 

masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa 

Panakkukang Kecamatan Pallangga menemukan bahwa upaya 

masyarakat dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Desa 

panakkukang Ke camatan Pallangga Kabupaten Goa. Kesiapsiagaan 
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masyarakat dalam penanggulanagan bencana alam sudah berjalan 

dengan lancar, namun belum terlalu maksimal. Bentuk program yang 

ada di Desa tersebut adalah Kampung Siaga Bencana (KSB). Adapun 

faktor yang penunjang dalam menanggulanagi bencana yaitu 

terdapatnya system sumber formal maupun informal serta system 

sumber kemasyarakatan yang siap dan bersedia untuk dalam 

memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi 

di  Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Ada beberapa faktor dalam 

pembahasan peneliti Tri Puspita dimana terfokus dengan Mitigasi dan 

sejalan dengan pembahasan siklus Managemen Bencana yang dibuat. 

 

2. Upaya Tahap Penyuluhan  

Tahap penyuluhan bencana dilakukan untuk mengurangi serta 

menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat 

berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran 

serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tahap 

penyuluhan bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural 

(non struktural).  

Secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi 

kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah rekayasa teknis 

bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural upaya untuk 

mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah dengan 

cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap 

sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural 
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termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap 

lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. 

 

Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah: 

 

a. Membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap 

bencana 

b. Pembuatan alarm bencana 

c. Membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu 

d. Memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap 

masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana. 

Pada tahapan ini sesuai dengan hasil penelitian dari Dodonyamin 

(2013) yang berjudul Indikator dan Perilaku Kesiapsiagaan Masyarakat 

di Pemukiman Padat Penduduk dalam Antisipasi Berbagai Fase 

Bencana Banjir menunjukkan bahwa metode analisis yang digunakan 

adalah metode analisis yang digunakan adalah metode analisis statistik 

deskriptif dan analisis korelasi untuk mengidentifikasi tingkat 

kesiapsiagaan dan hubungan antar faktor yang mempengaruhi 

kesiapsiagaan. Hasil studi menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat  terhadap  bahaya  bencana  lebih  rendah  dibandingkan 

kesiapsigaan masyarakat saat bencana dan setelah bencana. Dalam hal ini 

masyarakat lebih memiliki kesiapsiagaan dalam darurat bencana. 

Tetapi dalam penelitian di atas menunjukkan bahwa tingkat 

kesadaran masyarakat akan pencegahan bencana masih rendah hal itu 
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dikarenakan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah. Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa 

masyarakat juga masih acuh akan bahaya dari bencana tersebut hal ini 

menjadi tantangan bagi pemerintah daerah khususnya Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah untuk lebih sering lagi dalam 

mensosialisasikan akan dampak bahaya dari bencana, pemerintah 

Daerah juga harus melibatkan masyarakat khususnya masyarakat yang 

berada di daerah rawan bencana untuk ikut serta dalam membuat 

rancangan pencegahan bencana dan memberikan pendidikan kepada 

masyarakat tentang penanggulangan bencana dan dampak bahaya dari 

bencana. 

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana  

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan bencana di atur dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau 

rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan 

penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau 

faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan 

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta 

benda dan dampak psikologis. Menurut Asian Disaster Reduction 

Center (2003) yang dikutip Wijayanto (2012), Bencana adalah suatu 

gangguan serius terhadap masyarakat yang menimbulkan kerugian 

secara meluas dan dirasakan baik oleh masyarakat, berbagai material 

dan lingkungan (alam) dimana dampak yang ditimbulkan melebihi 
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kemampuan manusia guna mengatasinya dengan sumber daya yang ada. 

Lebih lanjut, menurut Parker (1992) dalam dikutip Wijayanto (2012),  

bencana adalah sebuah kejadian yang tidak biasa terjadi 

disebabkan oleh alam maupun ulah manusia, termasuk pula di dalamnya 

merupakan imbas dari kesalahan teknologi yang memicu respon dari 

masyarakat, komunitas, individu maupun lingkungan untuk 

memberikan antusiasme yang bersifat luas. Menurut Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (2), (3) dan (4) tentang 

penanggulangan bencana, bencana dikelompokkan kedalam tiga (3) 

kategori, yaitu : 1. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara 

lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, 

angin topan dan tanah longsor. 2. Bencana non alam adalah bencana 

yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam 

antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan 

wabah penyakit. 3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan 

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh 

manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar 

komunitas masyarakat dan teror. Secara umum faktor penyebab 

terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (hazard) dan 

kerentanan (vulnerability).  

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 

(13) tentang Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu 

kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan 
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pada ayat (14), kerentanan terhadap dampak atau resiko/rawan bencana 

adalah kondisi atau karateristik biologis, hidrologis, klimatologis, 

geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu 

masyarakat pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang 

mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, 

mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi 

dampak buruk bahaya tertentu. 

Bencana banjir memang seringkali menjadi problem rutin yang 

selalu dihadapi oleh penduduk yang bermukim di wilayah aliran sungai 

atau bantaran sungai. Walaupun warga masyarakat besarnya resiko, 

dampak bahaya dan kerugian yang disebabakan oleh banjir, masyarakat 

tetap kukuh unutk tetap bertempat tinggal di wilayah tersebut dan tidak 

mau untuk direlokasi ke tempat atau wilayah yang lebih aman dari 

resiko banjir. Oleh karena itu untuk meminimalisir dampak kerugian 

yang didapat oleh masyarakat, salah satu cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan fokus pada sumber atau asal terjadinya banjir ataupun 

genangan yaitu penanganan di sekitar areal sungai.  

Risiko akan bahaya serta dampak kerugian dapat diminimalisir 

dengan menerapkan yang namanya manajemen risiko bencana, yang 

secara langsung dampaknya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 

bahaya dan mengurangi kerusakan serta potensi bahaya yang tidak dapat 

dihindarkan. Respons merupakan serangkaian upaya yang dilakukan 

secepat mungkin dalam kurun waktu sebelum terjadinya bencana, 

selama dan sesaat setelah terjadinya bencana. respon ini bertujuan untuk 
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menyelamatkan korban terdampak bencana baik secara langsung 

maupun tidak langsung, meminimalisir kerusakan materill seperti harta 

benda, dan meningkatkan pemulihan awal setelah terjadinya bencana 

tersebut. Respons tidak hanya meliputi kegiatan pembatasan pada hal-

hal, seperti cedera, korban nyawa, dampak materil semisal harta benda, 

tempat tinggal, dan lingkungan, tetapi juga meliputi sistem yang 

dikembangkan untuk mengoordinasikan dan mendukung upayaupaya 

tersebut. Respons juga termasuk menghidupkan kembali infrastruktur-

infrastruktur penting dengan kurun waktu yang relatif cepat, misalnya 

membuka kembali akses transportasi, pemulihan sarana dan jaringan 

komunikasi dan listrik, serta dapat memastikan pendistribusian 

makanan dan air bersih dapat berjalan dengan baik. Langkah-langkah 

ini bertujuan untuk dapat melakukan pemulihan, meminimalisir kondisi 

cedera dan hilangnya nyawa, serta mempercepat kembalinya 

masyarakat untuk berfungsi secara normal. Kunci utama pada tahapan 

respons terhadap bencana alam yaitu meliputi kegiatan kesiapsiagaan di 

daerah yang rawan, partisipasi masyarakat lokal, koordinasi penilaian 

kebutuhan, serta penyebaran informasi antara pemangku kepentingan 

dan ahli-ahli logistik. Hal diatas semakin mempertegas bahwa fungsi 

utama respons dalam manajemen dan penanggulangan bencana yaitu 

meminimalisir cedera, korban, dampak materil semisal harta benda, 

tempat tinggal, dan lingkungan. Tindakan ini dilakukan secara 

menyeluruh sebelum terjadinya bencana, selama dan sesaat setelah 

terjadinya bencana. Kegiatan respon dapat dimulai dengan melakukan 
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pemberitahuan melalui sistem peringatan dini, proses evakuasi dan 

menyediakan tempat pengungsian/barak.  

Pemerintah Daerah dalam hal ini melaui Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan berbagai upaya terkait 

penanggulanagan bencana banjir di daerah tersebut. Salah satu upaya 

yang dilakukan yaitu respons. Upaya respons yang dilakukan salah 

satunya yaitu dengan membuka posko pengungsian serta posko untuk 

memantau bencana banjir yang terjadi di daerah tersebut. Tim yang 

bertugas merupakan gabungan dari Tagana, BPBD dan juga bantuan 

seluruh satuan kinerja perangkat daerah (SKPD), dengan diketuai oleh 

sekretaris daerah. Hal ini menunjukkan bagaimana salah satu kunci dari 

keberhasilan penangangan bencana terletak pmenuntut adanya 

kolaborasi di antara berbagai actor dan sector termasuk juga partisipasi 

dari para pemangku kepentingan dan individu. Salah satu fungsi posko 

tersebut yaitu untuk itu menerima informasi langsung dari pihak 

kelurahan dan tim yang turun ke lokasi bencana.  

Dengan adanya tim gabungan tersebut, tentu menjadi poin yang 

sangat penting dalam penanggulangan bencana. Hal ini dikarenakan 

seringkali dilapangan ditemui kesulitan dalam koordinasi, baik secara 

horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi 

antarlembaga terkait, penting dalam hal respons bencana. Selain itu arus 

informasi yang diterima dapat diperoleh dengan jelas mengingat 

informasi langsung diterima dari pihak kelurahan dan tim yang turun 

langsung ke lokasi. Mengingat permasalahan pemerintah daerah dalam 
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pelaksanaan manjemen bencana pada tahapan respon salah satunya 

yaitu komunikasi, terutama bagaiamana arus informasi antar 

dinas/lembaga. Upaya respon lain yang juga dilakukan oleh pemerintah 

Daerah melalui BPBD juga ditunjukkan melaui upaya menyedot air di 

lokasi banjir. Tidak itu saja upaya penyaluran bantuan banjir juga 

dilakukakan seperti dengan menyiapkan dan menyalurkan bantuan 

konsumsi sebagai pemenuhan hak dasar kepada korban terdampak 

banjir berupa 500 nasi bungkus. Tim BPBD lainnya juga selalu berada 

di lokasi banjir untuk mendata, memantau dan membantu masyarakat 

khususnya mereka yang terdampak banjir, termasuk memaksimalkan 

upaya penyaluran bantuan tersebut. Upaya – upaya seperti ini 

menunjukan bahwa pemerintah daerah tidak bersifat apatis terhadap 

penaggulangan bencana banjir. Upaya sekecil apapun patut dilakukan 

ketika mengatasi kondisi darurat seperti saat terjadi bencana banjir.  

Proses respons terhadap bencana banjir oleh BPBD daerah itu 

sendiri mulai dilakukan setelah tampak jelas bahwa bencana banjir akan 

segera terjadi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Daerah, memberi informasi berupa imbauan kepada warga untuk 

waspada potensi bencana banjir. Imbauan itu merupakan salah satu 

antisipasi bencana, agar warga selalu berhati-hati menyikapi perubahan 

iklim serta sudah punya kesiapan dalam menghadapinya, agar akibat 

dari bencana tidak begitu meluas. Dari segi permasalah atau hambatan 

yang dialami BPBD Daerah dalam upaya respons penanggulangan 
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bencana banjir, yaitu masih terkait dengan kekurangan personel dalam 

penanganan banjir.  

Walaupun tim gabungan yang diturunkan sudah melibatkan 

gabungan BPBD, Taruna Siaga Bencana (Tagana), TNI, Polri, dan 

Basarnas. Selain upaya respon dan tanggap darurat dari pemerintah, 

perlu juga dilakukan upaya adapatsi. Adaptasi adalah cara untuk 

mempersiapkan diri untuk hidup lebih aman dan efektif dengan 

konsekuensi bencana banjir Adaptasi mencakup langkah-langkah 

seperti merencanakan tata pemukiman yang baik bagi masayarakat di 

bantaran sungai, melindungi tanaman dari efek yang di timbulkan banjir 

dan mendesain ulang teknologi pertanian untuk meningkatkan 

ketahanan pada tanaman dan sistem produksi akan terjadinya banjir.  

Proses Adaptasi ini akan membutuhkan penyesuaian di beberapa 

sektor. Di bidang pertanian, variabel tanaman harus dibuat lebih tahan 

terhadap suhu yang lebih tinggi seperti banjir. Kota-kota perlu 

dilindungi terhadap kenaikan tingkat samudra dan kemungkinan 

terjadinya lonjakan dan banjir yang lebih besar. Kisaran geografi 

beberapa penyakit, juga meningkat intesitasnya ketika terjadi banjir 

seperti diare, flu dll. Keanekaragaman hayati juga akan menderita 

karena beberapa hewan dan tumbuhan tidak dapat menyesuaikan diri 

terhadap perubahan kondisi iklim dan terjadinya banjir. Upaya khusus 

akan diperlukan untuk memastikan bahwa spesies tertentu tidak 

terdorong untuk punah. singkatnya, sangat panjang dan lokasinya-

spesifik. 



51 
 

Tanpa ada upaya adaptasi yang efektif dapat menyebabkan dampak 

yang akan terjadi dapat semakin besar. Hal tersebut dikarenakan upaya 

adaptasi yang dilakukan masih reaktif berupa upaya tanggap darurat, 

walaupun telah dilakukan pula upaya pencegahan secara structural, yang 

perlu kita pahami bahwa ada batas untuk berapa banyak kita bisa 

beradaptasi, karena jika bencana banjir terjadi secara tiba dengan 

volume air yang dibawa begitu besar, maka kita tidak akan mampu 

mengendalikan konsekuensi dari krisis besar yang diakibatkan oleh 

banjir tersebut. Jadi upaya respon dan tanggap darurat sangat penting 

dan disaat bersamaan, penting pula untuk beradaptasi, karena perubahan 

iklim sedang terjadi dan bencana banjir bisa terjadi kapan saja. 

Penjelasan diatas sesuai dengan hasil penelitian dari abdul latief (2014) 

yang sesuai dengan peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 

 

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

1. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana sebelum UU No. 24 Tahun 2007 

Secara historis, badan penanggulangan bencana didirikan atas dasar 

kebutuhan akan keselamatan hidup terhadap ancaman bencana yang 

dilatarbelakangi oleh kondisi geografis, geologi, hidrologis, dan 

demografis. Hal demikian yang mendorong Indonesia untuk membangun 

visi untuk membangunan ketangguhan bangsa dalam menghadapi 

bencana.46 Faktanya bahwa wilayah Indonesia merupakan gugusan 

                                                           
46 https://www.bnpb.go.id/home/sejarah diakses pada tanggan 1 Februari. Pukul 2018 pukul 20:42 

WIB 

https://www.bnpb.go.id/home/sejarah
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kepulauan terbesar yang ada di dunia yang terletak diantara benua Asia dan 

Australis dan Lautan Hindia dan Pasifik memiliki 17.508 pulau dengan 129 

gunung api aktif (ring of fire), serta terletak pada pertemuan tifa lempeng 

tektonik aktif dunia yakni Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.47 

Mengingat kekayaan geografis, geologi, hidrologis, dan demografis 

yang dimiliki Indonesia tidak selalu membawa dampak yang baik, 

melainkan pontesial memberikan dampak yang buruk. Ini kemudian 

menjadi tantangan selanjutnya. Sehingga atas dasar hal tersebut, 

pembentukan lembaga yang memiliki fokus terhadap kebencanaan 

merupakan salah satu bagian dari kebutuhan dari waktu kewaktu.48 Akan 

tetapi, kehadiran lembaga yang dimaksud tersebut dan dikenal hari ini 

sebagai Badan Penanggulangan Bencana tentunya memiliki sejarah yang 

panjang. 

Pada tahun 1945 misalnya, Pemerintah Indonesai pada masa 

kemerdekaan menginisasi pembentukan Badan Penolongan Keluarga 

Korban Perang (BPKKP) dengan tugas melakukan pertolongan terhadap 

korban perang dan keluarga korban semasa perang kemerdekaan. Akan 

tetapi, BPKKP tersebut hanya sampai pada tahun 1996, kemudian lembaga 

tersebut memiliki berbagai perubahan baik dari segi nama maupun dari segi 

tugas dan fungsi yang dikenal dengan Badan Pertimbangan Penanggulangan 

Bencana Alam Pusat (BP2BAP). Badan tersebut dibentuk melalui 

Keputusan Presiden No. 256 Tahun 1966.49 

                                                           
47 Ibid. 

48 Ibid. 
49 Ibid. 
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Pada tahun 1967 BP2BAP memiliki perubahan menjadi Tim 

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA). 

Perkembangan yang terjadi didasarkan pada tuntutan dan perluasan tugas 

dan fungsi manajemen bencana yang mencakup pada pencegahan, 

penanganan darurat, dan rehabilitasi. Selain itu, perubahan tersebut terjadi 

karena kebutuhan akan lembaga penanggulangan bencana yang ada di 

daerah (Provinsi) dan diatur melalui Instruksi Mentri Dalam Negeri No. 27 

tahun 1979 untuk membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanaan 

Penanggulangan Bencana Alam (Satkoral PBA). Instruksi Menteri Dalam 

Negeri adalah bentuk penjabaran dari Keputusan Presidium Kabinet No. 

14/U/KEP/I/1967.50 

2. Pelaksanaan Penanggulangan Bencana setelah berlakunya UU No. 24 

Tahun 2007 

Pada tahun 2000-2008, berbagai perkembangan juga terus terjadai 

dalam upaya perbaikan, perkembangan kebutuhan, peningkatan kuantitas 

bencana dan volume bencana. Sehingga perkembangan terakhir terjadi pada 

tahun 2008 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 

Tentang Penanggulangan Bencana dan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 

8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

Terjadinya berbagai perkembangan tersebut menjadi komitmen yang tinggi 

sebagai upaya legalisai, pelembagaan, dan budgeting dengan tujuan 

memudahkan bekerjanya suatu lembaga secara optimal.51 

                                                           
50 Ibid. 
51 Ibid. 
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Dengan adanya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian 

dirubah menjadi Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah seolah menjadi pintu masuk atas kebutuhan akan pengintegrasian 

dalam system lembaga pemerintahan pusat yang direfleksikan pada 

pemerintahan daerah dalam optimalisasi peren serta fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut tentunya 

mengindikasikan bahwa melaui konsep desentralisai dapat diberlakukan 

upaya positif dalam penanggulangan bencana di tingkat daerah. termasuk di 

Kota Pasuruan. Terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(Kota Pasuruan) pada hakikatnya didasarkan pada konsep desentralisasi 

yang diadopsi Pemerintah dalam upaya memudahkan penyelenggaraan 

pemerintah melalui pemberian otoritas tertentu terhadap daerah otonomi. 

Secara kelembagaan non-kementerian, baik BNPB maupun BPBD 

secara umum memiliki tugas dan fungsi penanggulangan bencana, tetapi 

kontras terlihat bahwa terdapat paradigma baru dalam penanggulangan 

bencana yakni prioritas pada upaya preventif, kesiapsiagaan dalam 

menghadapi encana baik mental berupa pengetahuan maupun kesiagaan 

secara finaisial yang tecara kontinu dalam menangani bencana secara 

terencana, terkordinasi dan komprehensif.52 

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana 

memiliki fungsi yang kontras terhadap sifat koordinatif dan interaktif yang 

melibatkan berbagai stakeholder berupa pemerintah, masayrakat dan pihak 

swasta (private) dan LSM professional yang bergerak dibidangnya. Titik 

                                                           
52 Parwati, Et al., Tugas dan Fungsi Badan Penaggulangan Bencana.  Jurnal Megister Hukum 

Udayana. Vol. 6 No. 2 Tahun 2014. Hal. 234 
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tekan paling utama penanggulangan bencana adalah dengan menghadapi 

bencana alam, non-alam dan sosial melalui manajemen bencana yang 

meliputi proses pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.53 

3. Perubahan Paradigma Penanggulangan Bencana 

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan 

atau perubahan paradigma bancana juga mengalami pergeseran. Pada 

mulanya oandangan terhadap bencana bersifat konvensional dan dominan. 

Kemudian mengingat perkembangan terus terjadi, bencana kemudian 

didekati melalui perspektif ilmu pengeahuan alam. Peride berikutnya adalah 

bencana didekati melalui pendekatan ilmu terapan, kemudian ilmu sosial 

dan pendekatan yang holistic. Sehingga pergeseran dengan melihat 

perkembangan tersebut, tentunya pergeseran paradigma bencana akan 

memmengaruhi upaya penanggulangan bencana yang terefleksikan melalui 

upaya-upaya pemrintah. Secara lebih spesifik, Bakornas PB (2007) 

membagi paradigma bencana sebagai berikut54: 

1. Paradigma konvensional 

Paradigma knvensional memahami bencana sebagai kejadian yang 

identic dengan kejadian alam yang luar biasa. Bencana juga dipahami 

sebagai kejadian yng datang dari takdir dan tidak dapat diperkirakan 

terjadinya, kapan terjadinya dan tidak dapat dihindarkan. Pandangan ini 

lebih melihat kepada korban bencana, nilai kerugian dan bantuan yang 

di butuhkan. 

                                                           
53 Ibid. 
54 https://www.bnpb.go.id/uploads/migration/pubs/470.pdf . diakses pada tanggal 13 februari 2018. 

Pukul 14:57. 



56 
 

2. Paradigma ilmu pengtahuan alam 

Paradigma ini memandang bencana sebagai suatu peristiwa alam luar 

biasa yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan yang merugikan. 

Pendekatan ini hampir tidak memperhatikan manusia seabgai penyebab 

bencana. didasarkan pada perkemabngan ilmu kebumian seperti 

geologi, geofisika, seismologi, meteorology dan sebagainya. 

3. Pendekatan ilmu terapan 

Bencana memang suatu kejadian alam, tetapi dampak kerugian akibat 

kejadian alam tersebut dapat diminimalkan dengan upaya-upaya dan 

teknik tertentu, misalnya dengan membuat dam, bangunan yang kokoh 

dan sebagainya. 

4. Pendekatan ilmu sosial 

Pada tahun 1970-an ahli sosial dan antropologi memulai menganggap 

bencana tidak sepenuhnya kejadian alam tetapi ada unsur kelainan dan 

kerentanan manusia yang mengakibatkan terjadinya bencana. 

pendekatan ini mengakui bahwasannya ancaman itu bersifat alamiah, 

tetapi bencana tidak bersifat alami, melainkan bersumber. 

5. Pendekatan holistik 

Pada pendekatan ini, bencana dipahami secara holistic atau dipahami 

dari seluruh aspek, baik ancaman, kerentanan dan kemampuan 

masayrakat untuk mengatasi bencana. peristiwa alam akan menjadi 

ancaman apabila berkaitan dengan kehidupan manusia dan kerugian 

harta benca. Ancaman dapat menimbulkan bencana apabila terjadi 

pertemuan kerentanan dengan suatu masyarakat atau individu. 
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Selainperubahan paradigma mengenai bencana mengalami 

perkembangan. Penanggulangan bencana pun kemudian mengalami 

pergeseran paradigma kearah yang lebih baik. Brkornas PB tahun 2004 

misalnya membagi paradigma penanggulangan bencana sebagai berikut55: 

1. Paradigma manajemen darurat 

Bencana sebagai suatu kejadian yang tidak terelakan and korban harus 

segera mendapatkan pertolongan, maka penanggulangan bencana 

bersifat bantuan atau menajemen darurat. Manajemen darurat 

berorientasi pada kebutuhan pangan, penampungan darurat, kesehatan, 

dan pengentasan kritis. Tujuannya yakni menekan kerugian kerusakan 

akibat bencana dan memulihkan secara cepat. 

2. Paradigma mitigasi 

Paradigma ini memiliki tujuan mengidentifikasi daerah yang rawan 

bencana, identifikasi pola yang dapat menimbulkan kerawanan dan 

melakukan kegiatan mitigasi yang bersifat structural dan non-structural 

seperti penataan ruang dan building code 

3. Paradigma pembangunan 

Pada paradigma ini, bencana lebih diarahkan pada faktor penyebab dan 

terjadinya kerentanan bencana yang ada di masyarakat. Upaya yang 

dilakukan lebih bersifat membangun kemampuan individu, masyarakat 

di suatu wilayah yang terkena dampak bencana. misalnya melalui 

penguatan ekonomi dan penerapan teknologi. 

4. Paradigma pengurangan risiko 

                                                           
55 Ibid. 
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Sedangkan paradigma ini merupakan perpaduan antara perspektif 

teknis dan ilmiah dengan memperhatikan faktor sosial, ekonomi dan 

politik. Penanggulangan bencana bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan masyarakat untuk mengelola da menekan risiko bencana. 

pada pendekatan ini, masyarakat dipandang sebagai subyek bukan 

obyek penanggulangan bencana. 

4. Pran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana 

a. Tata Cara dan Peran Serta Masyarakat 

Secara formal, peran serta masyarakat dalam upaya 

penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta 

Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Perka 

BNPB No. 11/2014). Peraturan tersebut tidak secara tiba-tiba terbentuk, 

melainkan merupakan amanah dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU No. 24/2007), Pasal 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana (PP No. 21/2007), dan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan 

Bantuan Bencana (PP No. 22/2008).  Perka BNPB No. 11/2014 

ditetapkan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif pada tanggal 16 Oktober 

2014 di Jakarta. Tujuan daripada Perka BNPB No. 11/2014 tersebut 

adalah  untuk mendukung penguatan kegiatan penanggulangan bencana 
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dan kegiatan pendukung lainnya secara berdaya guna, berhasil guna, dan 

dapat dipertanggungjawabkan.56 

Dalam hal ini, peran serta masyarakat didefinisikan sebagai 

proses keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan komperehensif 

dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari 

ancaman risiko dan dampak bencana. Sedangkan masyarakat itu sendiri 

didefinisikan sebagai sebuah komunitas yang saling bergantungg satu 

sama lain, hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur. Masyarakat 

adat juga masuk dalam pengertian tersebut. Masyarakat bisa terdiri dari 

individu (perorangan) maupun berkumpul dalam sebuah 

organisasi/lembaga (perkumpulan), baik berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum. Dalam tataran individu bentuk implementasi sebagai 

warga negara Republik Indonesia agar dapat berperan serta secara 

optimal dalam penanggulangan bencana. Masyarakat adalah merupakan 

salah satu elemen utama dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana, selain pemerintah dan dunia usaha.57 

Tata cara secaara umum dalam melakukan penaggulangan 

bencana oleh masyarakat atau komunitas diawali dengan adanya 

kesepakatan atau nota kesepahaman dalam rangka penanggulangan 

bencana. Adapun secara khusus, kegiatan-kegiatan atau cara-cara yang 

                                                           
 56https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-

penanggulangan-bencana 
57 Ibid. 
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di tempuh masyarakat berkontribusi dalam keberperanan masyarakat 

pada saat tanggap darurat antara lain: 

1. Pencarian dan penyelamatan, serta evakuasi korban dan harta benda 

terdampak bencana. 

2. Pemenuhan kebutuhan dasar. 

3. Perlindungan dan pengurusan pengungsi dan kelompok rentan. 

4. Penyelamatan dan pemulihan saran dan prasarana vital. 

5. Pemantauan pelaksanaan rencana operasi tanggap darurat. 

6. Kegiatan lain yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian 

bencana. 

b. Bentuk Peran Serta Masyarakat 

Pada aspek ini, peran serta masyarakat dalam upaya 

penanggulangan bencana meliputi: (1) pengambilan keputusan, (2) 

memberikan informasi yang valid kepada publik, (3) memiliki peran 

pengawasan, (4) perencanaan, (5) implementasi, dan (6) pemeliharaan 

program kegaitan penanggulangan bencana.58 

Bagi individu yang membentuk organisasi/lembaga berbadan 

hukum memang dibentuk khusus untuk penanggulangan bencana dan 

bersifat sukarela dalam segala aspek yang meliputi pendirian, tujuan, dan 

program. Peran serta masyarakat dalam bentuk organisasi/lembaga perlu 

melalui pendekatan persuasif, mengambil pola gerakan masyarakat 

penanggulangan bencana.   Peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, 

                                                           
58https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-

penanggulangan-bencana diakses pada tanggal 13 februari 2018. Pukul 14:34. 

https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana
https://www.bnpb.go.id/perka-bnpb-no-11-2014-tentang-peran-serta-masyarakat-dalam-penanggulangan-bencana
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tanggap darurat, pemulihan awal, serta rehabilitasi dan rekonstruksi 

pascabencana. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara sendiri-sendiri 

atau bersama dengan mitra kerja, dan dengan mengutamakan 

pengarusutamaan pengurangan risiko bencana (PRB).59 

Untuk implementasi dilapangan organisasi atau lembaga 

penanggulangan bencana perlu membuat nota kesepakatan 

(memorandum saling pengertian) antara organisasi/lembaga yang 

bersangkutan dengan BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) meliputi bidang kerja, kapasitas sumber daya, dan 

kebijakan PB. Rencana kegiatan pada tahap prabencana dalam nota 

kesepakatan berisi usulan kegiatan di wilayah kerja organisasi/lembaga 

guna mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui 

pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam 

bencana. Kegiatan-kegiatan itu antara lain60: 

1. Pengenalan dan pemantauan risiko bencana. 

2. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. 

3. Pengembangan budaya sadar bencana. 

4. Mitigasi dan pencegahan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan. 

5. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini. 

6. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang 

mekanisme tanggap darurat. 

7. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana, penyiapan 

jalur evakuasi. 

                                                           
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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8. Pemantauan pelaksanaan rencana aksi PRB. 

9. Kegiatan lain untuk mengurangi atau menghilangkan risiko 

bencana. 

10. Pembangunan sosial ekonomi. 

11. Pembangunan sarana dan prasarana kesehatan dan psikologis. 

c. Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas 

Banjir sebenarnya merupakan fenomena alam biasa. Fenomena 

ini menjadi luarbiasa karena hadir sebagai bencana, yaitu ketika; (1) 

merubah pola kehidupan dari kondisi normal, (2) merugikan harta 

benda/jiwa, (3) merusak struktur sosial komunitas, serta (4) 

menimbulkan lonjakan kebutuhan peribadi/komunitas. Banjir 

merupakan ancaman yang tidak serta merta menjadi bencana. ancaman 

baru menjadi bencana apabila komunitas dan system sosial dalam kondisi 

yang rentan, atau memiliki kapasitas yang lebih rendah dari tingkat 

bahaya tersebut. 

Dilihat dari wakti terjadi, ancaman dapat muncul secara tiba-tiba 

dan tidak terduga; ancaman berangsur, terduga dan dapat dicermati; dan 

ancaman musiman yang datang setiap periode waktu tertentu. ancaman 

muncul tiba-tiba cenderung menimbulkan bencana tiba-tiba (misalnya 

banjir bandang). Ancaman yang berangsur dan musiman, menyebabkan 

bencana berangsur (misalnya banjir kiriman) dan musiman (misalnya 

banjir pasang surut, banjir genangan). Setatus bencana ini bergantung 

pada kapsitas individu dan komunitas dalam system peringatan dini. 

Artinya adalah ancaman yang dimaknai mendadak oleh suatu individu 
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oleh komunitas merupakan kecenderungan komunitas yang memiliki 

system peringatan yang baik. 

Komunitas adalah suatu kelompok yang memiliki satu atau dua 

kesamaan misalnya tinggal di lingkungan yang sama, risiko bahaya 

serupa atau sama-sama terkena dampak bencana. komunitas dapat 

memiliki masalah kekhawatiran dan harapan  yang sama mengenai risiko 

bencana namun mempunyai kerentanan dan kapasistas yang berbeda, 

misalnya laki-laki dan perempuan. 

Kebanyakan pengelolaan risiko bencana yang top-down gagal 

memenuhi kebutuhan komunitas lokal, mengabaikan potensi sumber 

daya lokal dan mungkin dapat meningkatkan kerentanan komunitas. 

Output-nya adalah para praktis pengelolaan risiko bencana menghasilkan 

kesepakatan umum untuk memberikan penekanan pada program 

pengeolaan risiko bencana berbasis komunitas. Komunitas yang rentan 

akan dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tindakan 

pengelolaan risiko bencana bersama dengan semua entitas di tingkat 

lokal, provinsi dan nasional dalam bentuk kerjasama. 

Pengelolaan Risiko Bencana (Disester Risk Management/ DRM) 

adalah suatu kerangka kerja yang berfokus pada pengurangan ancaman dan 

potensi kerugian bukan pada pengelolaan bencana dan konsekuensinya. 

Penilaian risiko bencana secara partisipatif (Partisipatory Disester Risk 

Assessment/PDRA) merupakan proses dialog dan negosiasi yang 

melibatkan komunitas berisiko, pihak berwenang dan stakeholder  lainnya. 

Hal ini merupakan proses bagi semua pihak yang peduli mengumpulkan dan 
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menganalisis informasi risiko bencana, untuk membuat rencana yang tepat 

dan melakukan tindakan konkret untuk mengurangi dan atau meniadakan 

risiko bencana yang akan merugikan. 

PDRA menempatkan komunitas berisiko sebagai pusat proses DRM. 

PDRA maju sampai pada penentuan kapasitas komunitas dan mendorong 

penggunaan sumber daya perseorangan maupun bersama untuk mengurangi 

risiko bencana yang mempengaruhi kehidupan. Hal ini berdasarkan 

keyakinan bahwa komunitas lokal akan dapat menolong diri sendiri untuk 

mencegah atau mengurangi  risiko bencana. PDRA meluputi tujuh langkah 

yang semua pihak harus mampu mencapai output berikut ini: 

Tabel 2.1 

Langkah Penilaian Risiko Bencana secara Partisipatif 

Tahapan Tujuan Keluaran 

1. Melakukan identifikasi ragam 

bahaya yang ada dalam 

komunitas 

Daftar dan sifat-sifat bahaya 

2. Melakukan pemetaan bahaya Peta bahaya komunitas dan peta 

sumberdaya komunitas dalam 

peta komunitas dan peta digital 

3. Menjelaskan kerentanan dan 

kapasitas komunitas laki-laki dan 

perempuan 

Analisa kerentanan dan kapasitas 
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4. Menentukan risiko bencana Daftar risiko yang menyeluruh 

mengenai risiko yang di hadapi 

komunitas 

5. Merangking risiko bencana Daftar prioritas risiko bencana 

6. Menentukan risiko bencana yang 

masih 

Tingkat risiko yang dietujui 

bersama untuk keamanan eluarga 

dan komunitas 

7. Menentukan apakah akan 

mencegah, meredam, 

mentransfer risiko bencana 

Strategi yang disetujui Bersama 

Sumber: Paripurno, 2006 

Penjajakan risiko bencana komunitas sebagai suatu “proses partisipatif 

dalam menentukan sifat, cakupan dan besarnya dampak negative ancaman”. 

Penjajakan risiko bencana komunitas juga memfasilitasi suatu proses “menentukan 

dampak negative yang cenderung terjadi (kerusakan dan kerugian) pada elemen-

elemen yang berisiko (manusia; hidup dan kesehatan; rumah tangga dan struktur 

komunitas, fasilitas dan pelayanan, rumah, sekolah, rumah sakit; penghidupan dan 

kegiatan ekonomi (pekerjaan, peralatan, hasil panen, ternak); akses ke jalan dan 

jembatan. Proses tersebut dengan cara sederhana dapat dilakuakn dalam langkah-

langkah berikut: 

1. Langkah 1. Mengidentifikasi ancaman-ancaman dalam komunitas. Outputnya 

harus mengidentifikasi, mendaftar, dan menggambarkan sifat ancaman dalam 

kaitannya dengan kejadian yang berulang, musim, lokasi, kemungkinan 
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peringatan dini dan pengetahuan umum komunitas mengenai ancaman 

tersebut. 

2. Langkah 2. Menuangkan ancaman, kerentanan, sumberdaya alam dan fasilitas

milik komunitas dalam peta komunitas dan atau peta digital.

3. Langkah 3. Mengidentifikasi dan menjajaki kerentanan dan kapasitas

komunitas secara umum, tetapi memastikan adanya data yang tersegregasi

sesuai gender; kelompok dengan kebutuhan khusus seperti anak-anak dan

disabilitas juga perlu diberikan perhatian yang paling besar.

4. Langkah 4. Mengidentifikasikan tindakan reduksi risiko potensial dilakukan

komunitas dengan mempertimbangkan kapasitas dan kerentanan yang ada,

serta kemungkinan mendapat dukungan dari pihak lain. Langkah-langkah ini

dinyatakan dalam scenario-skenario tindakan penanganan risiko bencana.

5. Langkah 5. Menuangkan potensi risiko bencana dalam peta komunitas dan atau

peta digital yang mencerminkan efek dari berbagai scenario penanganan yang

dilakukan.




