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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

2.1 Pemahaman Tentang Bencana  

2.1.1 Pengertian Bencana  

Bencana ialah peristiwa atau serangkaian yang mengancam dan 

mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam atau faktor 

nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pelaksanaan 

penanggulangan bencana ialah serangkaian pengembangan kebijakan 

pembangunan yang rawan bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 

darurat, dan rehabilitasi. Pencegahan bencana ialah kegiatan yang dilakukan untuk 

menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana 

maupun kerentanan pihak yang terancam bencana 21 

Mengutip The United National Disaster Management Training Program, 

Dalam Nugroho mendefinisikan bencana ialah kejadian yang datang tidak 

menentu dan mengacaukan fungsi normal masyarakat atau kelompok. Peristiwa 

atau rangkain kejadian yang menimbulkan korban, kerusakan atau kerugian 

fasilitas, pelayanan publik, dan kehidupan masyarakat. Peristiwa ini diluar 

kapasitas normal dari masyarakat untuk mengatasinya, sehingga memerlukan 

bantuan dari luar masyarakat22 

                                                           
21 PeraturanTentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Hal.2 oleh  Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 
22 Nugroho, Kharisma, dkk. 2009. PASTI (Perangkat Diagnosa Kesiapsiagaan Bencana di 

Indonesia). Jakarta: UNESCO Office. Hal.87 
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World Health Organization, Dalam Ramli bencana ialah kejadian yang 

dapat menyebabkan kerusakan, hilangnya nyawa manusia, terganggunya ekologis, 

dan terganggunya pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan 

bantuan dari masyarakat sekitar yang terdampak bencana23. Pendapat lain 

mengatakan bencana ialah kejadian yang menyebabkan kerugian yang besar yang 

tidak bisa diatasi oleh komunitas masyarakat sekitar. Bencana ditandai dengan 

adanya korban jiwa bencana serta terganggunya fungsi masyarakat24 

Bencana alam ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam yang dapat 

mengakibatkan kerugian materi, kerusakan lingkungan, maupun korban manusia25 

Berdasarkan pengertian-pengertian bencana diatas, peneliti bisa 

menyimpulkan bahwa bencana sebagai suatu musIbah yang tidakdapat diatasi dan 

dapat menyebabkan kerusakan hilangnya harta, korban jiwa. 

2.1.2 Macam-Macam Bencana  

Menurut Dr. Soetopo Purwo Nugroho, MSi, APU, Kepala Pusat Data, 

Informasi, dan Hubungan Masyarakat BNPB, hingga Februari 2018, secara umum 

ada 3 (tiga) jenis bencana sering terjadi di Negara RI yakni26: 1) Bencana geologi 

seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung; 2) Bencana hidrometeorologi seperti 

longsor, banjir,kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, puting beliung, kondisi 

cuaca; 3) Bencana sosial seperti kecelakaan pesawat, kereta api, kapal laut atau, 

                                                           
23 Fendi, Ferry, Makhfudli. 2009. Keperawatan Kesehatan Komunitas, Teori dan Praktik Dalam 

Keperawatan. Penerbit Salemba Medika, Jakarta, ha.73 
24 Ramli, Soehatman. 2010. Pedoman Praktis Manajemen Bencana, Dian Rakyat 
25 Kamadhis UGM. 2007. Eka-Cita Bersatu dalam Dharma. Buletin Kamadhis UGM 

Nomor.XXVII/September/2007. Kamadhis UGM, Yogyakarta. 
26Dr. Sutopo Purwo Nugroho. 2018. Penanggulangan 3 Jenis Bencana di Negara RI 
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kebakaran, musibah akibat melanggar Standard Operational Procedure (SOP), 

teknologi, bencana biologi seperti wabah, epidemi, dan Sars 

Sedangkan macam–macam Bencana berdasarkan Undang-undang No 24 

Tahun 2007 pasal 1 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dibagi menjadi 

tiga yaitu27: 1) Bencana alam:  Bencana alam ialah peristiwa bencana yang 

mengakibatkan dampak bagi populasi manusia, berupa letusan gunung api, banjir, 

angintornado, kekeringan dan tanah longsor.  2) Bencana non alam: Bencana non 

alam ialah bencana diakibatkan oleh kejadian tidak dari alam, yaitu gagalnya 

teknologi, epidemic, gagalnya modernisasi, rusak industry, dan penyakit wabah. 

3) Bencana social : Bencana social ialah bencana diperbuat oleh manusia meliputi 

konflik social antarkelompok atau antar organisasi, dan teror. Center For Excelent 

in Disaster Management & Humanitarian Assistance (CFE-DMHA) 

menambahkan hutan yang terbakar sebagai satu bencana yang diperbuat ulah 

manusia. Hutan terbakar dimulai ketika petani membakar lahan yang luas. 

Sementara penebangan ini umumnya tidak ramah lingkungan, karena angin bisa 

merubah kebakaran yang direncanakan menjadi tidak terkendali 

 Dari berbagai macam bencana yang telah diungkapkan oleh para ahli 

diatas maka peneliti dapat memahami bahwa bencana penting digolongkan dalam 

berbagai macam atau jenis agar penanggulannya bisa tepat dan sesuai prosedur 

dengan jenis bencananya yang pada dasarnya disebabkan karna tiga hal, pertama 

karna alam, kedua non alam, dan yang ketiga terkait SDM.  

 

 

                                                           
27Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 tentang Penanggulangan Bencana 
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2.2 Penanggulangan Bencana 

Penanggulangan bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi aspek 

perencanaan, dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah 

terjadi bencana mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat 

dan pemulihan28 

Penyelenggara penanggulangan bencana ialah kegiatan yang meliputi 

menetapkan kebijakan pembangunan yang berisiko terjadinya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. (pasal 4, UU RI No. 24 

Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana)29 Penanggulanggan bencana 

bertujuan untuk: a) Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya 

bencana; b) Meluruskan peraturan undang-undangan yang sudah ada; c) 

Memastikan terselenggaranya manajemen bencana secara terencana, terpadu, 

terkoordinasi, dan komprehensif; d) Menghormati budaya lokal; e) 

Mengembangkan partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; f) Mendorong 

semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; g) Menciptakan 

perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Perlu memahami siklus penanggulangan bencana dan peran setiap 

komponen pada setiap tahapan untuk mengetahui cara manajemen bencana secara 

berkelanjutan.30: Pertama, peristiwa bencana kejadian bencana yang disebabkan 

oleh alam atau ulah manusia, baik yang terjadi secara tiba-tiba dapat 

                                                           
28 Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Puskesmas dalam Penanggulangan 

Bencana. Jakarta: DepKes RI; 2005. 
29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
30 Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman Puskesmas dalam Penanggulangan 

Bencana. Jakarta: DepKes RI; 2005. 
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menyebabkan korban jiwa, trauma, kerusakan lingkungan dan harta benca, yang 

melampaui kapasitas dan sumberdaya masyarakat untuk mengatasi. 

Kedua yakni Tanggap, kegiatan yang dilakukan secara cepat setelah 

bencana untuk mengatasi konsekuensi dari bencana, termasuk penyelamatan 

korban, evakuasi dan pemindahan. 

Ketiga, Pemulihan (Recovery) Proses pemulihan kondisi masyarakat yang 

terkena dampak bencana secara fisik dan psikologis, dengan pengoperasian 

fasilitas dan infrastruktur pada keadaaan semula. Sebaiknya ini dilakukan dengan 

meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar (jalan, listrik, air, pasar, Puskesmas, 

dan lain-lain), dan menyembuhkan trauma yang diderita oleh masyarakat. 

Langkah Keempat adalah Pembangunan, dimana fase membangun 

kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Pembangunan bisa 

dibedakan menjadi31: a) Rehabilitasi, Upaya yang dilakukan setelah kejadian 

bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumah, fasilitas umum dan 

fasilitas sosial serta menghidupkan kembali roda ekonomi. b) Rekonstruksi , 

Program jangka menengah dna jangka panjang yang meliputi perbaikan fisik, 

sosial dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi 

yang sama atau lebih baik. c) Pencegahan, Upaya yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya bencana dan jika mungkin dengan meniadakan bencana. d) Mitigasi, 

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak bencana, baik secara fisik 

struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik maupun non 

fisikstruktural melalui perundang-undangan dan pelatihan. f) Kesiapsiagaan, 

                                                           
31 Harjadi. Prih, dkk. 2005. Panduan Pengenalan Karakteritik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di 

Indonesia.Biro Mitigasi, Sekretariat BAKORNAS PBP. Jakarta. Hal.23 



 

31 
 

Upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian 

langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 

 Penyelenggaraan penanggulangan bencana  menurut Pasal 33, UU RI No. 

24 Tahun 200732 Tentang Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap, 

meliputi: Pertama adalah Prabencana, Menurut Pasal 34, UU RI No. 24 Tahun 

2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Penyelenggaraan pencegahan bencana 

pada tahap sebelum bencanaseperti dimuat dalam Pasal 33 huruf a meliputi: 1) 

Dalam situasi tidak terjadi bencana:Penyelenggaraan penanggulangan bencana 

dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a 

meliputi: a. perencanaan penanggulangan bencana; b. pengurangan risiko 

bencana; c. pencegahan; d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan; e. 

persyaratan analisis risiko bencana; f. penegakan rencana tata ruang; g. 

pendidikan dan pelatihan; dan h. persyaratan standar teknis penanggulangan 

bencana. 2) Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana: a. pengetahuan dan 

pemantauan risiko bencana; b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; 

c. pengembangan budaya akan bencana; d. meningkatan keterlibatan dengan actor 

manajemen bencana; dan e. penerapan ketentuan fisik, non-fisik, dan pengaturan 

manajemen bencana. 

Kedua yakni, saat tanggap darurat, Pelaksana penanggulangan bencana pada 

tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi: a. 

Penilaian lokasi, kerusakan, dan sumberdaya yang cepat dan akurat; b. 

menentukan status situasi darurat jikaterjadi bencana; c. menyelamatkan dan 

                                                           
32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 
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mengevakuasi masyarakat yang terkena bencana; d. Kepuasan keputusan dasar; e. 

Pelindungan kelompok rentan; dan f. pemulihan segera infrastruktur dan fasilitas. 

Ketiga adalah terkait pascabencana, menyelenggaraan pencegahan bencana 

pada tahap setelah bencana terjadiseperti dimuat dalam Pasal 33 huruf c meliputi: 

a. pemulihan: 1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a 

dilakukan melalui kegiatan: a. perbaikan lingkungan di wilayah bencana; b. 

Perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik; c. memberikan bantuan untuk 

perbaikan rumah masyarakat; d. Pemulihan psikologis; e. layanan kesehatan; f. 

rekonsiliasi dan resolusi konflik; g. Pemulihan budaya sosial ekonomi; h. 

Mengembalikan keamanan dan ketertiban; i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan 

j. pemulihan fungsi layanan publik.  2) Rekonstruksi.Rekonstruksi bagaimana 

dimuat pada Pasal 57 huruf b, dicapailewat kegiatan pembangunan yang sangat 

baik, termasuk: a. Membangun lagi infrastruktur dan fasilitas; b. membangun lagi 

fasilitas masyarakat sosial; c. Regenerasi kehidupan sosial budaya masyarakat; d. 

Menerapkan desain yang tepat dan menggunakan peralatan yang sangatbaik dan 

ketahanan bencana; e. partisipasi lembaga dan organisasi masyarakat, komunitas 

bisnis dan penduduk; f. meningkatkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya; g. 

meningkatkan kegunaan layanan umum; dan h. meningkatkan layanan utama di 

masyarakat. 

 Dalam jurnal yang ditulis oleh Ahmad Nur Yani,yang berjudul Pola dan 

“Strategi penanggulangan bencana alam” terdapat tiga pola penganggulangan 

bencana alam yakni33: Sebelum bencana dengan cara mitigasi bencana, 

kesiapsiagaan dan peringatan dini, Tanggap darurat dan strategi berifat cepat 

                                                           
33Ahmad Nuryani, 2016. Pola dan strategi penanggulangan bencana alam. Hal. Vii 
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tanggap bencana yang terjadi dan Pasca bencana, dengan strateginya rehabilitasi 

dan rekonstruksi 

 Secara lebih singkat pembahasan tentang penanggulangan bencana ini 

peneliti maknai berkaitan dengan cara dan proses yang harus dilakukan saat pra 

bencana yakni fase dimana semua pihak harus melakukan dan menyusun 

program-program, sosialisasi kemasyarakatan. Kemudian saat bencana datang 

semua pihak harus bekerja sesuai yang disusun saat pra bencana, dan yang 

terkahir adalah pasca bencana berhubungan dengan rekonstruksi dan perbaikan-

perbaikan atau tindak lanjut setelah bencana selesai. 

2.2.1 Pengurangan Risiko Bencana  

 Menurut United Nations-International Strategy for Disaster Reduction 

(UN-ISDR), Pengurangan risiko bencana merupakan usaha sadar dan terencana 

dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik dalam upaya 

untuk pengurangan resiko bencana dan membangun budaya budaya aman serta 

tangguh terhadap bencana34. Pengurangan risiko bencana direalisasikan dengan 

mengembangkan motivasi, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat bertindak 

dan mengambil bagian dari upaya untuk pengurangan resiko bencana 

 Indonesia mengadopsi konsep pengurangan risiko bencana yang berlaku 

didunia internasional sebagai negara yang menjadi anggota perserikatan bangsa 

bangsa dan aktif diberbagai bidang internasional. The Hyogo Framework for 

Action (HFA) 2005-2015 juga mengikat Indonesia . HFA berisi tiga tujuan strategi 

dan lima kegiatan utama untuk periode 2005-2015. Tiga tujuan strategis ialah 

sebagai berikut: (a) penyatuan pengurangan risiko bencana yang lebih efektif ke 

                                                           
34 Ariantoni, dkk, Modul Pelatihan: Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ke 

dalam Sistem Pendidikan (Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementeriam Pendidikan Nasional, 2009), h. 28 
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dalam kebijakan, perencanaan, dan penyusunan program pembangunan 

berkelanjutan di semua tingkatan, dengan penekanan khusus pada pengurangan 

bencana, mitigasi, kesiapan dan pengurangan kerentanan. (B) Pengembangan dan 

penguatan mekanisme lembaga, dan kapasitas di semua tingkatan, khususnya di 

tingkat masyarakat, yang bisa berkontribusi secara sistematis untuk 

pengembangan ketahanan terhadap bahaya. (c) Kolaborasi terstruktur dari 

pendekatan pengurangan resiko bencana dalam perencanaan dan implementasi 

program cepat tanggap,  dan program pemulihan dalam proses membangun 

kembali masyarakat ter dampak. 

 Sementara itu lima prioritas kegiatan The Hyogo Framework pada tahun 

2005 sampai 2015 meliputi35: (a) Memastikan bahwa Pengurangan Resiko 

Bencana dianggap sebagai prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan 

yang kuat untuk implementasinya; (b) Mengidentifikasi, menilai dan memantau 

resiko bencana dan meningkatkan penggunaan peringatan dini;(c) Menggunakan 

pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk menciptakan budaya keamanan dan 

ketahanan di semua tingkatan. (d). Mengurangi faktor risiko dasar, dan 

memperkuat kesiapan terhadap bencana dengan respon yang efektif pada semua 

tingkatan. Membangun kegunaan di tingkat masyarakat untuk mengurangi risiko 

bencana di tingkat lokal, di mana individu dan masyarakat memobilisasi sumber 

daya lokal untuk mengurangi kerentanan terhadap bahaya.. 

 Sesudah itu, pengurangan risiko bencana ialah penerapan dari Undang-

Undang penanggulangan bencana, dimana meliputi 3 tahap pencegahan bencana, 

                                                           
35 Ariantoni, dkk, Modul Pelatihan: Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Ke 

dalam Sistem Pendidikan (Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementeriam Pendidikan Nasional, 2009), h. 40 
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yakni: (1) sebelum bencana, (2) saat bencana, dan (3) sesudah peristiwa 

bencana36. 

 

2.3 Manajemen Bencana  

Serangkai kegiatan yang terdiri berbagai aspek manajemen bencana pada 

sebelum, saat, dan setelah peristiwa bencana yang dikenal sebagai proses 

manajemen bencana ialah definisi manajemen bencana. Proses ini bertujuan untuk 

(1) mencegah jatuhnya korban; (2) mengurangi derita masyarakat; (3) untuk 

menginformasikan kepada masyarakat dan pihak yang berwenang tentang risiko, 

serta (4) mengurangi rusaknya pembangunan, harta, benda dan hilangannya 

sumber ekonomi.  

Manajemen bencana sebagai organisasi, manajemen sumberdaya dan 

tanggung jawab dalam mengatasi aspek kegawatdaruratan diartikan oleh 

International of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)37.Pencegahan dan 

mitigasi bencana: Menurut World Confederation for Physical Therapy (WCPT). 

Pencegahan bencana adalah kegiatan yang dirancang untuk memberikan 

perlindungan dari bencana dan mengurangi risiko hilangnya nyawa dan cedera 

dengan rencana evakuasi yang baik, perencanaan lingkungan dan standar desain. 

Federal Emergency Management Agency (FEMA) menjelaskan mitigasi 

merupakan bagian dari pencegahan bencana dengan melakukan usaha untuk 

                                                           
36 Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Strategi Pengarustumaan 

Pengurangan Resiko Bencana Di Sekolah, (Jakarta: - 2010), h. 13-17 
37 IFRC. (2016). Disaster and Crisis Management. Dipetik 15 Februari 2018, dari International of 

Red Cross and Red Cresscent Society: http://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-

management/about-disastermanagement 
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mengurangi korban jiwa dan infrastruktur akibat dari bencana langkah-langkah 

yang diambil yaitu menganalisis dan mengurangi risiko bencana yang ada.  

Menurut Peraturan Nurjanah, dkk. Dalam Buku yang berjudul  

“Manajemen Bencana” kegiatan pencegahan dibedakan menjadi 2 yaitu38 : 

Pertama adalah pencegahan dalam mitigasi pasif Kegiatan ini meliputi 

penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana dan 

pemetaan masalah, pembuatan pedoman prosedur, melakukan penelitian terkait 

bencana, pengkajian, analisis risiko bencana, pembentukan organisasi tanggap 

bencana dan memperkuat unit-unit sosial dalam masyarakat. Pencegahan dalam 

mitigasi aktif Kegiatan ini meliputi pembuatan dan penempatan tanda-tanda 

peringatan bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana, pengawasan 

terhadap pelaksanaan berbagai peraturan penataan ruang, relokasi penduduk dari 

daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman, membuat jalur evakuasi 

dan pembuatan bangunan struktur yang sesuai dengan standar bangunan yang 

telah ditetapkan. Kesiapsiagaan Bencana. Kedua, Kesiapsiagaan bencana dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan siap siaga dalam menghadapi krisis bencana. 

Kesiapsiagaan dapat dilakukan dengan kegiatan pro-aktif dalam merencanakan 

tindakan untuk merespon bencana (Kusumasari). International of Red Cross and 

Red Cresscent Society (IFRC) menjelaskan kesiapsiagaan merupakan proses yang 

berkesinambungan dan terpadu yang dihasilkan dari berbagai kegiatan 

pengurangan risiko dan sumber. Kesiapsiagaan bencana menyediakan program 

untuk merancang perencanaan yang efektif, realistis dan terkoordinasi dengan 

langkah-langkah pengurangan risiko, mencegah situasi bencana, penyelamatan 

                                                           
38 Nurjanah, dkk. 2012. Manajemen Bencana. Yogyakarta. Alfabeta. Hal. 23 
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nyawa secara maksimum dan mengembalian keadaan masyarakat kembali ke 

fungsi normal dalam jangka waktu singkat39. Selanjutnya adalah Respon Bencana: 

Respon bencana adalah kegaiatan saat terjadinya bencana yang melibatkan 

koordinasi multi-lembaga dalam merespon bencana. Kegiatan ini berfungsi untuk 

mengurangi dampak bencana. Kegiatan dalam respon bencana meliputi 

mempelajari dengan cepat lokasi, kerusakan dan sumber daya, menentukan status 

darurat bencana, palayanan kesehatan darurat dan evakuasi atau penyelamatan 

masyarakat yang terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, dan melindungi 

kelompok rentan40. Keempat; Pemulihan (Recovery). Asian Disaster Preparedness 

Center (ADPC) menjelaskan pemulihan merupakan kegiatan setelah kebutuhan 

darurat telah terpenuhi dan krisis awal berakhir. Komponen penting selama proses 

pemulihan meliputi, kesepakatan pengaturan kelembagaan, koordinasi dan 

komunikasi antar lembaga, monitoring dan evalusi sampai keadaan masyarakat 

sekitar kembali normal, perencanaan proyek pengembangan jangka panjang. 

Kegiatan tersebut dapat didukung dengan melakukan pengkajian tentang 

kebutuhan yang sedang dibutuhkan masyarakat terdampak sebelum proyek 

pengembangan tersebut. Tahapan dalam fase pemulihan (recovery) dibagi menjadi 

dua tahapan yaitu sebagai berikut41: Tahap pertama adalah Rehabilitasi: 

Pemulihanuntuk memperbaiki kondisi daerah yang terkena bencana yang tidak 

menentu ke kondisi normal yang lebih baik, supaya kehidupan masyarakat dapat 

kembali normal. Aktivitas  ini bisa dilakukan dengan meningkatkan daerah 

                                                           
39 Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal, Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media. Hal.45 
40 CFE-DMHA. (2015). Indonesia Disaster Management Reference Handbooks. Dipetik 15 

Februari 2018, dari Center For Excelent in Disaster Management & Humanitarian Assistance: 

https://www.cfedmha.org/DMHA-Resources/Disaster-Management-Reference-Handbooks 
41 Bevaola Kusumasari, 2014, Manajemen bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal, Yogyakarta: 

Penerbit Gava Media. Hal 65 
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bencana, memperbaiki sarana dan prasarana umum, memberikan bantuan untuk 

memperbaiki rumah dimasyarakat, pemulihan sosial psikologis, perawatan 

kesehatan lanjutan, penyelesaian konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, 

serta keamanan dan ketertiban pemulihan. Tahap kedua adalah Rekontruksi: 

Rekonstruksi merupakan tahap untuk membangun kembali sarana dan prasarana 

yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap rekontruksi adalah pembangunan kembali sarana dan 

prasarana, pembangunan kembali fasilitas sosial masyarakat, mengembalikan 

kehidupan masyarakat sosial budaya, penggunaan desain dengan baik dan 

peralatan tahan bencana, meningkatkan fungsi pelayanan publik, dan 

meningkatkan layanan penting di masyarakat. Kegiatan tersebut harus dilakukan 

melalui suatu perencanaan yang didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan 

sektor terkait 

 Selanjutnya peneliti mengutip dalam jurnal Jurnal Dialog PB Vol.4, No.2 

Tahun 2013, Wijaya mengungkapkan bahwa kurangnya kapasitas untuk 

mengantisipasi bencana di Indonesia bukan hanya bencana dan sejumlah 

penyebab, tetapi penvegahan bencana telah menjadi masalah tersendiri. Misalnya, 

sistem peringatandini membutuhkan proses yang jelas, lembaga yang mudah 

penyesuaian dan waspada, serta sosialisasi kepada semua strata sosial. Tujuannya 

adalah untuk membangun komunitas yang waspada untuk menanggapi bencana 

sebagai efek dari keadaan kehidupan di daerah yang rawan bencana.Pendapat 

Nurjanah dkk, kemampuan untuk menangani bencana terkait dengan kegiatan 

peningkatan kemampuan masyarakat. Masyarakat yang mampu menangani 

bencana, mampu mengatasi situasi darurat dan dapat sembuh dari bencana adalah 
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tujuan utama. Maka dari itu, aktivitas yang dapat dilakukan meliputi: a) 

pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi 

bencana, manajemen bencana dengan menerapkan teknologi ruang dan pemetaan 

spasial; b) sistem peringatan cepat untuk berbagai jenis bencana; c) Penyebaran 

bencana melalui media; d) pelatihan manajemen bencana; e) memberikan 

dukungan teknis dan non-teknis, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam 

manajemen bencana, membangun kapasitas masyarakat untuk memperkenalkan 

ancaman dan kerentanan di wilayah tersebut 

 Dengan demikian peneliti juga dapat menghibau bahwa pendidikan dan 

pelatihan di bidang konservasi lingkungan dan pengurangan resiko bencana, 

termasuk banjir, harus diorganisir. Isi materi di sesuaikan dengan keadaan dari 

situasi bencana potensial dan didasarkan pada pengalaman bencana yang sudah 

terjadi. Pendidikan dan pelatihan adalah hak penduduk untuk menyelesaikannya. 

2.3.1 Kerangka Manajemen Bencana Hyogo 

Berdasarkan aspek usaha mengurangi risiko bencana, Konferensi 

Pengurangan Risiko Bencana Dunia yang diselenggarakan pada bulan Januari 

tahun 2005 di Kobe, menghasilkan beberapa keputusan dasar dalam mengurangi 

kerugian bencana, baik kerugian jiwa, sosial, ekonomi dan lingkungan. Keputusan 

dasar tersebut menjadi komitmen pemerintah, organisasi regional dan 

internasional, masyarakat, swasta, akademisi dan para pemangku kepentingan 

lainnya. Langkah yang digunakan untuk melaksanakan substansi dasar tersebut 

antara lain42: Masukkan risiko bencana dalam kebijakan terpadu, efektif, 

                                                           
42 International Srategi for Disaster Reduction (ISDR). 2005. Hyogo Framework for Action 2005-

2015-Building the Resiliens of Nation and Communities to Disaster. Japan: United Nations 

Publication 
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perencanaan, dan program pembangunan berkelanjutan, dengan fokus khusus 

pada pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pengurangan kerentanan. Kedua, 

untuk mengembangkan dan memperkuat institusi, mekanisme dan kapasitas 

kelembagaan di semua tingkatan, khususnya untuk Komunitas, sehingga 

Komunitas dapat meningkatkan ketahanan sistematisnya terhadap bencana. Yang 

ketiga adalah kerja sama sistematis dalam mengurangi risiko bencana, 

pelaksanaan kesigapan darurat dan program pemulihan dalam konteks 

pembangunan kembali masyarakat yang terkena dampak.  

Keputusan inti yang kemudian menjadi prioritas kegiatan untuk periode 

2005-2015 meliputi: (a) pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional 

dan regional, yang pelaksanaannya harus didukung oleh lembaga yang kuat; (b) 

Mengidentifikasi, meninjau dan memantau risiko bencana dan menempatkan 

sistem peringatan dini; (c) Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan 

untuk meningkatkan kesadaran tentang keselamatan masyarakat dan ketahanan 

terhadap bencana di semua tingkatan; tingkat masyarakat. (d) Mengurangi 

penyebab risiko bencana. e) Memperkuat kesiapsiagaan bencana di semua tingkat 

masyarakat sehingga responsnya lebih cepat. 

Kelanjutan Kerangka Aksi Hyogo dilakukan di beberapa negara dan 

wilayah, termasuk Negara Pasifik, yang membentuk Kerangka Aksi 2005-2015: 

Investasi untuk Pembangunan Berkelanjutan di Negara Pulau Pasifik; Wilayah 

Afrika membentuk Kelompok Penasihat Afrika untuk Pengurangan Risiko 

Bencana dan membentuk Platform Regional Afrika untuk Platform Nasional 

untuk Pengurangan Risiko Bencana; dan di kawasan Asia, Deklarasi Beijing 

tentang Dokumen Konferensi Dunia 2005 tentang Pengurangan Bencana diadopsi. 
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Sebagai bagian dari negara-negara ASEAN, kesepakatan ASEAN tentang 

manajemen bencana dan tanggap darurat telah disimpulkan. 

Sejak penerapan Kerangka Kerja Hyogo pada tahun 2005, seperti yang 

ditunjukkan oleh laporan kemajuan implementasi di tingkat nasional dan regional 

serta dalam laporan global lainnya, banyak kemajuan telah dibuat dalam 

mengurangi akibat di tingkat lokal, nasional, regional dan global oleh negara dan 

orang berkepentingan. terkait kepentingan, ini menghasilkan penurunan tingkat 

kematian dalam beberapa kasus risiko risiko. Namun, selama periode 10 tahun, 

bencana memiliki konsekuensi serius, yang mempengaruhi kesejahteraan dan 

keselamatan masyarakat, dan negara secara keseluruhan, terutama karena 

perubahan iklim dan frekuensinya. Pada Pertemuan Dunia, negara-negara juga 

menegaskan kembali keseriusan mereka untuk menanggulangi masalah risiko 

bencana dengan mempertimbangkannya dengan langkah kerja yang sesuai. 

2.3.2 Konsep Pra Bencana  

 Konsep sebelum Bencana, meliputi Kegiatan mencegah,mengatasi, 

kesigapan, dan peringatan awal Menurut Hyugo dalam (Rijanta)43.  

 Pencegahan usaha yang dilakukan untuk mencegah kejadian bencana 

(mungkin dengan meniadakan bahaya). Misalnya: dilarang membakar hutan 

dalam peladangan, Dilarang menambang batu di daerah yang curam, dan dilarang 

membuang sampah sembarang tempat adalah konsep peratama  

 Mitigasi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi risiko bencana, baik 

melalui pengembangan fisik, kesadaran dan peningkatan kapasitas untuk 

menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui: a) 

                                                           
43 Rijanta, dkk. Modal Sosial dalam Manajemen Bencana. 2014. UGM. Hlm. 38 
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implementasi perencanaan tata ruang; (b) pengaturan pengembangan, pengaturan 

konstruksi, pengembangan infrastruktur; dan (c) penyedia pendidikan, konseling 

dan pelatihan klasik dan modern (UU No. 24 tahun 2007, Pasal 47 (2) tentang 

Penanggulangan Bencana) adalah konsep kedua.  

Serangkaian kegiatan dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui 

organisasi dan melalui tindakan yang tepat dan efisien. itu adalah persiapan 

sebagai konsep berikutnya atau ketiga. Beberapa bentuk kegiatan persiapan yang 

dapat dilakukan meliputi: a) persiapan dan pengujian rencana manajemen darurat 

darurat; b) mengatur, menginstal dan menguji sistem alarm ini; c) menyediakan 

dan menyiapkan barang persediaan untuk memenuhi kebutuhan dasar; d) 

organisasi, peningkatan kesadaran, pelatihan dan tes tentang mekanisme tanggap 

darurat; e) persiapan lokasi evakuasi; f) pengumpulan data, informasi, dan 

prosedur pembaruan yang akurat tentang tanggap bencana; dan g) penyediaan dan 

persiapan bahan, barang, dan peralatan untuk melakukan pemulihan infrastruktur 

dan struktur. 

 Peringatan dini Serangkaian kegiatan peringatan sedini mungkin tentang 

kemungkinan bencana yang terjadi di suatu tempat oleh badan publik (undang-

undang 24/2007), atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana 

dapat segera terjadi. Memberikan peringatan dini: menjangkau publik (dapat 

diakses), langsung (segera), tegas dan tidak membingungkan (konsisten), resmi 

(resmi) adalah konsep Keempat yang terkahir. 

 Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2007. Jakarta: 

DPR RIdanPresiden pra bencana ini meliputi 2 keadaan: Pertama adalah saat tidak 

ada bencana: Tidak ada situasi bencana yang potensial di daerah tersebut 
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berdasarkan analisis kerentanan bencana selama periode waktu yang tidak 

mewakili risiko bencana nyata. d) persyaratan untuk analisis risiko bencann, e) 

implementasi rencana tata ruang, pelatihan dan pendidikan, f)  persyaratan standar 

untuk manajemen bencana. 

 Point kedua adalah Situasi Terdapat Potensi Bencana : Pada situasi ini 

perlu adanya kegiatan-kegiatan : a) Kesiapsiagaan ialah upayayang dilakukan 

untuk antisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna b) Peringatandini ialah serangkaiankegiatan 

pemberian peringatan secepat mungkin terhadap masyarakat tentang terjadinya 

bencana padasuatu tempat oleh lembaga, c) Mitigasi Bencana. Mitigasi ialah 

serangkaian kegiatan untuk mengatasi risiko bencana, baik melalui pembangunan 

fisik maupun non fisik dan meningkatkan kemampuan mengatasi ancaman 

bencana. 

 Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bencana ini di terjadi antara 

sektor dan kelompok sehingga fungsi BNPB/BPBD ialah fungsi koordinasi. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu pertama adalah Perencanaan PB Melalui Pendekatan 

Manajemen Resiko. yakni dengan hasil penelitian bertujuan bahwa proses 

perencanaan penanggulangan bencana melalui pendekatan manajemen resiko di 

Kabupaten Malang sudah dilaksanakan walaupun ada beberapa tahapan yang 

belum maksimal ialah mengidentifikasi resiko bencana yang dilakukan baru 

pemetaan daerah/kawasan rawan bencana, mensinergikan antara peraturan 

penanggulangan bencana dengan peraturan merencanaan pembangunan serta 
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integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan  

merupakan tantangan ke depan yang paling prioritas adapun alternatif pemikiran 

yang dibangun berdasarkan analisis factor yang berpengaruh, tantangan ke depan 

dan telah ilmiah yang konsisten .Dalam penelitian ini konsep Hyugo yang 

digunakan adalah mitigasi dalam bencana dimana penaggulan resiko bencana 

lebih mengarah kepada perbaikan saran dan prasarana.  

 Penelitian terdahulu kedua adalah milik Isfa Sastrawati dengan judul 

penelitian Prinsip perencanaan tepi air (Kasus Kawasa Tanjung Bunga). Jurnal 

Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 No.3 Desember 2003. Hlm 95-117, 

penelitian ini menujukkan hasil Prinsip-prinsip desain dipersiapkan untuk 

mengembangkan area tepi pantai yang nyaman untuk ditinggali. Prinsip-prinsip 

desain Waterfront dibangun dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia di ruang publik, cara pejalan kaki, pandangan, potensi dan keunikan 

daerah. Prinsip-prinsip yang terbuang dalam penelitian ini dapat digunakan 

sebagai pedoman utama pembangunan, terutama di Tanjung Bunga, konsep 

kerangak Hyugo dalam penelitian ini lebih ke kerangka kedua yakni 

Pengembangan dan penguatan institusi, mekanisme dan kapasitas kelembagaan 

pada semua tingkatan, khususnya pada masyarakat sehingga masyarakat dapat 

meningkatkan ketahanan terhadap bencanasecara sistematik. 

 Penelitian terdahulu ketiga yang mengarah pada konsep pengurangan 

resiko bencana sesuai dengan kerangka Hyugo selanjutny adalah  Denny Zulkaidi 

dengan judul Kemampuan Perencanaan Kota dalam Memecahkan Persoalan dan 

Perkotaan. Jurnal Perncanaan Wilayah dan Kota, Vol.14 no.3 Desember 2003. 

Penelitan ini menghasilkan Efektivitas desain perkotaan dalam memecahkan 
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masalah desain dan non-desain perkotaan dibatasi oleh sifat masalah, kemampuan 

desainer perkotaan dalam mengidentifikasi dan menyusun masalah, dan persepsi 

dan perilaku pengguna. Untuk meningkatkan efektivitas solusi desain perkotaan di 

Indonesia, pendidikan massal tentang desain perkotaan, sosialisasi produk desain 

perkotaan, peraturan untuk kontrol desain, dan penegakan yang konsisten harus 

diterapkan sesuai 

 Dalam penelitian lain yakni Kebijakan penanggulangan bencana di era 

otonomi daerah (kajian terhadap penanganan kasus 1 luapan lumpur lapindo 

brantas). Jurnal Borneo Administrator/Volume 11/No. 3/2015 dengan hasil 

Berdasarkan fakta di lapangan, sebagian besar daerah belum memiliki kesadaran 

yang memadai untuk mengarusutamakan pengurangan resiko bencana dalam 

kebijakan perencanaan pembangunannya. Konsep Hyugo yang digunakan adalah 

Mitigasi, Mitigasi ialah kegiatan untuk mengatasi risiko bencana, baik melalui 

pengembangan fisik dan kesadaran serta peningkatan kapasitas terhadap ancaman 

bencana. 

 Selanjutnya penelitian Pola dan Strategi Penanggulangan Bencana Alam, 

secara keseluruhan menggunakan konsep Hyugo secara utuh yakni Terdapat tiga 

pola penganggulangan bencana alam yakni: 1) Strategi, kesiapsiagaan, dan 

peringatan dini perlindungan sipil yang telah direncanakan. 2) Strategi tanggap 

darurat dan tanggap bencana dan 3) Pasca bencana, dengan strateginya rehabilitasi 

dan rekonstruksi 

 Ihwan Muis  yang menulis Model Kesiapsiagaan Masyarakat dalam 

pengurangan risiko bencana Tanah Longsor di Desa Tugumukti, Kecamatan 
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Cisarua Kabupaten Bandung Barat, mengindikasikan dan menggunakan konsep 

Hyugo secara utuh, hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian sebagai berikut : 

pengukuran keberhasilan atau pencapaian hasil implementasi dalam model 

kesiapan masyarakat dalam PRB tanah longsor ialah: (1) Masyarakat sadar akan 

risiko bencana yang dihadapi, (2) Kelompok penanggulangan bencana yang 

terbentuk dinamakan Kelompok Masyarakat penanggulangan Bencana (KMPB) 

Nyalindung dan telah disahkan dengan keputusan kepala desa Tugukti tanggl 1 

Mei 2015, (3) tokoh masyarakat, agama dan desa memberikan dukungan penting 

bagi upaya kesiapsiagaan, (4) Pengaktifan kembali produsen beras yang hasilnya 

akan diuangkan dan digunakan sebagai anggaran cadangan bencana, kapan saja . 

(5) Adanya akun grup KMPB sebagai tempat penyimpanan dana kelolaan dengan 

hasil penarikan beras atau jika ada kontribusi dari pihak lain, baik pemerintah 

maupun swasta, (6) Telah tersedianya posko bencana KMPB, jalur evakuasi 

sebagai penujuk arah ke lokasi aman dan lokasi evakuasi yang telah disepakati (7) 

pembentukan sistem jaringan untuk KMPB Nyalindung dengan lembaga terkait 

seperti BPBD, FKDM, Pihak PMI KBB, kelompok pencinta alam Jana Buana. 

Jurnal-Jurnal terdahulu tersebut digunakan peneliti sebagai bahan referensi 

serta agar menemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

tersebut, Jurnakl pertama melakukan penelitian dengan menitik utamakan pada 

perencanaan penanggulangan bencana melalui manajemen risiko, meskipun 

memiliki metode yang sama dengan penelitian tersebut hal yeng membedakan 

dengan jurnal tersebut adalah pada fokus pembahasannya, fokus daam penelitian 

ini hanya pada perencanaan dan penaggulangan bencana tanpa menggunakan 

menajemen risiko.  
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Penelitian keempat adalah tentang Kebijakan penanggulangan bencana di 

era otonomi daerah (kajian terhadap penanganan kasus 1 luapan lumpur lapindo 

brantas) penelitian ini hampir memiliki kesamaam yakni tentang penaggulangan 

bencana, namun yang membedakan penelitian terdahulu tidak menggunakan 

perencanaan serta menggunakan metode hukum normative artinya kajian yang 

dicapai berdfasar hukum sedangkan penelitian ini berdasarkan capaian atas 

perncanaan dan penaggunlangan oleh lembaga yang megurusi bencana. Jurnal 

terakhir yakni dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, jurnal ini 

sepenuhnya peneliti gunakan sebagai referensi dalam penyusunan karya ilmiah 

ini, yakni berkaitan literature penaggulangan bencana nya. 


