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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu disini menjadi salah satu yang menjadi acuan bagi 

penulis didalam melakukan penelitian, sehingga nantinya penulis dapat 

memperkaya akan teori yang nantinya digunakan dalam mengkaji penelitian yang 

penulis lakukan berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam 

mendeskripsikan hasil temuan ataupun penelitian di lapangan.  

No Nama Peneliti dan 
Judul Penelitian 

Metode 
Penelitian & 

Teori/ 
Pendekatan 

Konsep 

Hasil Penelitian 

1 Handayani, 
Riny,(2011)/ 
Analisis Partisipasi 
masyarakat dan 
peran Pemerintah 
Daerah dalam 
pelaksanaan 
Manajemen Bencana 
di Kabupaten Serang 
Provinsi Banten 

Pendekatan 
naturalistik/ 
Kualitatif, 
Konsep 
desentralisasi 
dan otonomi 
daerah 

Tingkat kepedulian masyarakat 
dan peran Pemerintah Daerah 
menentukan akan tahapan 
dalam menentukan langkah 
mengurangi dampak akibat 
bencana yang kemudian 
mencoba penerapan program 
penanggulangan bencana 
dengan pendekatan Community 

Based Disaster Management 
2 Nisa’ , Farichatun, 

2014 / Menejemen 
Penanggulangan 
Bencana Banjir, 
Putting beliung, dan 
tanah longsor di 
Kabupaten Jombang 

Pendekatan 
kualitatif, 
konsep 
manajemen 
bencana 

Manajemen Penanggulangan 
Bencana yang di lakukan oleh 
Pemerintah daerah kabupaten 
Jombang (BPBD) dengan 
melalui tahapan response, 
recovery, dan juga 
development. Tujuan yang 
diharapkan ketika berhasil 
dapat mengurangi tingkat 
resiko terjadinya bencana.  

3 Triwidiyanto, 
Afrizal dan 
Navastara Arsy 
Maulidy / 

Pendekatan 
kuantitatif, 
konsep 

Penentuan prioritas lokasi 
mitigasi bencana banjir yang 
terjadi di Kabupaten Sampang 
yang kemudian dapat 
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Pemintakan Resiko 
Bencana Banjir 
Akibat Luapan Kali 
Kemuning di 
Kabupaten Sampang 

manajemen 
bencana 

mempertimbangkan terhadap 
klasifikasi zona resiko bencana 
banjir terhadap wilayah banjir, 
dengan ini mempermudah 
dalam melakukan penanganan 
dan pencegahan terhadap resiko 
terjadinya banjir di kabupaten 
sampang. 

4 Nugroho / 
Manajemen Bencana 
dalam 
Penanggulangan 
Bencana di Badan 
Penanggulangan 
Bencana Daerah 
Kota semarang 

Pendekatan 
kualitatif, 
konsep 
manajemen 
bencana  

Penanggulangan bencana 
menggunakan manajemen 
bencana dengan BPBD sebagai 
koordinator, bekerja sama 
dengan beberapa intansi terkait. 
Pelaksanaan kinerja BPBD 
sudah berjalan dengan baik dan 
sesuai dengan kebutuhan.  

5 Paidi / Pengelolaan 
manajemen risiko 
bencana alam di 
Indonesia 

Pendekatan 
kualitatif, 
konsep majemen 
risiko bencana 

Manajemen risiko bencana 
merupakan suatu proses 
pengelolaan bencana sebagai 
ilmu pengetahuan terapan 
dengan melakukan observasi 
yang sistematis, manajemen 
resiko bencana berpotensi dapat 
mengurangi tingkat resiko 
terjadinya bencana pada suatu 
wilayah rawan bencana.  

6 Setiadi, Tedy / 
Perancangan Sistem 
Informasi Geografis, 
Pemetaan Daerah 
Rawan Tanah 
Longsor, Mitigasi 
dan Manajemen 
Bencana di 
Kabupaten 
Banjarnegara 

Pendekatan 
kualitatif, 
konsep 
sekuensial linier 

Rancangan sistem geografis 
yang memiliki kemampuan 
dalam memetakan daerah 
rawan bencana dengan 
pengelolaan manajemen 
bencana dengan secara baik 
dengan tujuan dapat 
meminimalisir dampak yang 
ditimbulkan ketika bencana 
terjadi 

7 Widyastuti, Mita / 
Manajemen 
Bencana: Kajian dan 
Ruang Lingkup 

Pendekatan 
kualitatif, 
konsep 
manajemen 
bencana 

Penjinakan dan pencegahan 
merupakan tahap yang begitu 
krusial di dalam manajemen 
bencana, hal ini di karenakan 
menngingat kecenderungan 
terjadinya bencana diakibatkan 
oleh ulah manusia. 

8 Putra, rhesa wibowo 
/ Penyelenggaraan 
penanggulangan 
bencana banjir oleh 
badan 

Pendekatan 
kualitatif, 
konsep 
kebijakan publik 

Dalam penyelenggaraan 
penanggulangan bencana 
daerah, kebutuhan akan sumber 
daya manusia, sarana dan 
prasarana, dan juga koordinasi 



24 
 

penanggulangan 
bencana daerah di 
kabupaten kutai 
barat 

menjadi hal yang harus dapat 
terpenuhi dengan baik 

10 Sentoso, Eko Budi / 
Manajemen risiko 
bencana banjir kali 
lamong pada 
kawasan peri-urban 
Surabaya-gresik 
melalui pendekatan 
kelembagaan  

Pendekatan 
kualitatif, 
konsep 
manajemen 
resiko bencana 

Pengendalian akan daya rusak 
air adalah upaya dalam 
mengurangi resiko terhadap 
terjadinya bencana, baik itu 
dilakukan pada tahap pra 
bencana maupun ketika 
dilakukan pada tahap pasca 
bencana 

Sumber: Diolah Peneliti, 2018 

Berdasarkan pada penelusuran penelitian terdahulu yang sudah ditampilkan 

dalam table diatas, maka penelitian mengenai Disaster Management (Peran 

Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan bencana Daerah di Kabupaten 

Sampang) memiliki perbedaan didalamnya, hal ini diantaranya sebagai berikut: 

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merupakan penelitian mengenai 

pengendalian menejemen bencana yang terjadi di kabupaten sampang, dimana 

penelitian ini nantinya akan terfokus kepada bagaimana peran yang di lakukan oleh 

pemerintah daerah khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

sampang, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang kurang membahas secara 

spesifik mengenai bencana banjir  terlebih  mengenai manajemen bencana yang 

terjadi di Kabupaten Sampang. 

B. Manajemen Bencana  

1. Manajemen bencana Kabupaten Sampang 

Manajemen bencana merupakan sebuah proses dinamis mengenai 

bekerjanya fungsi dari manajemen bencana seperti halnya organizing, planning, 

controlling, dan actuating. Sama halnya dengan manajemen bencana, maka 

diperlukan keempat fungsi tersebut. Manajemen bencana dapat didefinisikan 
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sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mecari, dan juga dengan 

observasi sistematis serta analitis bencana untuk nantinya dapat meningkatkan 

tindakan-tindakan (measures) yang terkait dengan pencegahan (preventif), mitigasi 

ataupun pengurangan (mitigation), persiapan (preparedness), respon darurat 

(emergency response), serta pemulihan (rehabilitation).19 

Penanggulangan ataupun pengelolan bencana alam (disaster management) 

menurut willian Nick Carter merupakan penanggulangan yang perlu dilaksanakan 

melalui beberapa tahapan yakni sebagai berikut : tahapan persiapan menghadapi 

bencana (preparedness of disasters), penghadapan ataupun penanganan bencana 

(facing disasters), perbaikan akibat kerusakan (reconstruction), dan pemfungsian 

kembali terhadap sarana dan prasarana yang telah rusak (rehabilitation), serta juga 

menjinakkan gerakan alam yang dapat menimbulkan terjadinya bencana 

(mitigation).20 

Di dalam suatu konsep manajemen bencana (disaster management) dikenal 

juga dengan tiga tahapan yang utama diantaranya pra disaster, during disaster, dan 

juga after disaster. Dalam setiap tahapan daidalam menejemen, seharusnya menjadi 

sebuah siklus yang berkelanjutan dan juga sistematis. Yang dimana selama ini, 

upaya-upaya dalam menejemen (pengelolaan) bencana pada fase darurat bencana 

hanyalah sebatas tanggap darurat (emergency response) yakni selama 7-14 hari, 

padahal dalam tahap pra disaster juga meliputi fase kegiatan mitigasi serta 

19 Carter W NICK, Disaster Management A Disaster Manager’s Handbook, Manila: ABD,1991. 
20 Warto,dkk, Uji pola manajemen penanggulangan korban bencana alam pada era otonomi 
daerah, Yogyakarta: B3P3KS,2003, halaman 12. 
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kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang dimana seharusnya juga sangat 

penting bagi masyarakat di wilayah terjadinya rawan bencana.21 

Mengacu pada definisi manajemen bencana diatas, dapat kita ketahui bahwa 

manajemen bencana merupakan suatu tindakan yang dapat dilakukan dalam 

penyelesaian masalah yang terjadi. Kaitan yang terjadi antara manajemen bencana 

dan penelitian yang penulis lakukan yakni masih terjadi dan berdampak langsung 

terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga sistem yang telah terbentuk di 

dalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka pamerintah Kabupaten Sampang 

berupaya keras dalam memecahkan dan mengatasi permasalahan bencana bajir 

yang masih sering terjadi di Kabupaten Sampang. 

Proses menejemen/pengelolaan bencana itu sendiri didefinisikan sebagai 

suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang dimana mencari, dengan 

melakukan observasi sistematis dan juga analisis bencana untuk dapat 

meningkatkan tindakan-tindakan (measures) yang terkait dengan preventif 

(pencegahan), mitigasi (pengurangan), juga persiapan, respon darurat serta 

pemulihan. 

Menejemen bencana merupakan ilmu terhadap pengetahuan dimana 

mempelajari suatu bencana serta segala macam aspek dimana yang memiliki kaitan 

dengan suatu bencana, dan terutama pada resiko bencana serta bagaimana cara 

melakukan penghindaran resiko terhadap bencana yang terjadi. Menejemen 

terhadap bencana, juga sebuah  rangkaian kegiatan yang berkesinambungan, 

mengenai bagaimana bekerjanya planning, organizing, actuating serta juga fungsi 

                                                             
21 Hadi purnomo dan Ronny Sugiantoro, Manajemen Bencana Respons dan Tindakan terhadap 
Bencana. MedPress (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2010. Halaman 93 



27 
 

controlling. Pada pihak manapun dengan bekerja sama dan memiliki andil dalam 

menejemen bencana seharusnya dapat saling melakukan kerja sama serta juga dapat 

memberi pandangan dengan secara sama pada bencana melewati sistem ataupun 

aturan pada sistem yang telah dilakukan kesepakatan yakni menejemen bencana 

atau (Disaster Management. System).  

Proses penanggulangan terhadap bencana banjir yang terjadi diantaranya 

terdapat 3 tahapan, yang pertama adalah tahap menejemen resiko bencana yakni 

dengan melakukan mitigasi atau tahap melakukan pencegahan, pada tahap ini 

dilakukan proses kesiapsiagaan jika terjadi bencana, seperti halnya melakukan 

persiapan kebutuhan ketika bencana terjadi serta pengamanan dan juga peringatan, 

tahap ini disebut dengan tahap pra bencana. Tahapan kedua adalah melakukan 

menejemen kedaruratan yakni dengan melakukan proses pencarian terhadap korban 

dan masyarakat terdampak bencana, melakukan pertolongan, perlindungan, dan 

penyelamatan jika terdapat korban, tahap ini disebut sebagai tahap saat bencana. 

Dan yang terakhir adalah tahap menejemen pemulihan, yakni tahap Rehabilitasi 

dan Rekonstruksi, merupakan tahapan perbaikan dan pembangunan kembali sarana 

dan prasarana seperti halnya perumahan, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan juga 

lintas sektor, tahapan ini disebut dengan tahapan pasca bencana. 

Pemerintah  dalam pengelolaan bencana mempunyai beberapa tujuan 

diantaranya adalah:  

1. Melakukan identifikasi terhadap individu beserta wilayah dengan tingkat 

kerentanan yang berada di dalam lingkungan kabupaten 
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2. Melakukan pemastian bahwasanya seluruh anggota pada masyarakat dapat 

sadar terhadap potensi dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana. 

3. Membagikan saran serta pengaduan praktik dengan baik terhadap 

masyarakatnya mengenai mitigasi terjadinya bencana 

4. Menjalin hubungan yang baik dengan berbagai pejabat ini yang memiliki 

wewenang dan memiliki tanggungnjawab terhadap perencanan, kesehatann, 

serta kesejahteraan, melalui cara memberikan peringatan ataupun sistem yakni 

pengendalian terhadap massa 

5. Melakukan pemastian bahwasanya anggota dari masyarakat dapat menerima 

bentuk pelatihan yakni first aid maupun pertolongannpertama dimana 

diberikan dengan baik. 

6. Melakukan pelaksanaan program mengenai pendidikan serta program 

penyadaran terhadap masyarakat dengan melakukan aktifitas dengan 

melibatkan dan menjalin kerja sama dengan pihak dari sekolah yang ada di 

setempat 

7. Melakukan identifikasi rute pelaksanaan evakuasi serta juga lokasi dimana 

tempat dengan kemungkinan aman, untuk dijadikan tempat pengungsian. 

2. Tahap Manajemen Bencana di Kabupaten Sampang 

Ada beberapa tahapan manajemen bencana, diantaranya: 

a. Tahap Pra Bencana: 

1. Pencegahan  

Pencegahan bencana merupakan proses pengukuran serta perkirakan 

mengenai apamsaja bencana yang kemungkinan terjadi, proses ini termasuk sulit  

di prediksi. Akan tetapi pada tahapan pencegahan ini akan mempertimbangkan 
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kegiatan yang dapat mengurangi tingkat bencana dalam setiap elemen, untuk 

mencegah terjadinya bencana yang parah dan untuk mengurangi terjadinya 

kerugian yang besar. 

2. Mitigasi 

Mitigasi adalah suatu tindakan pencegahan agar terjadinya resiko bencana 

berdampak kecil. Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang 

Penanggulangan Bencana Pasal 44 huruf C telah dikatakan bahwa mitigasi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan pelaksanaan penataan ruang, 

pembangunan infrastruktur, pengaturan pembangunan, tata bangunan, 

penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan baik itu secara 

konvensional maupun secara modern.  

3. Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan adalah sebuah keadaan dimana kita harus dalam keadaan siap 

siaga di dalam menghadapi sebuah krisis, baik itu ketika terjadi bencana maupun 

ketika terjadi keadaan darurat lainnya. Godschalk mengatakan bahwa kesiapsiagaan 

itu sebagai suatu tindakan, dimana diambil, pada sebelum sebuah keadaan darurat 

demi dapat melakukan pengembangan kemampuan, secara operasional. serta juga 

agar dapat memberikan fasilitasi respon secara efeksif apabila sebuah kondisi yang 

darurat sedang terjadi. Pada kesiap siagaan disini kaitannya kepada langkah-

langkah serta kegiatan-kegiatan dilaksanakan sebelum, sebuah bencana, itu terjadi.  

Tujuan dari kesiapsiagaan ini adalah agar dapat melakukan antisipasi 

masalah serta juga sumbermdayamyang dibutuhkan guna dapat memberi, respon 

dengan cara yang efektif yakni sebelum suatu bencana itu terjadi. Baik antara 
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pelaksanaan mitigasi serta kesiapsiagaan keduanya mempunyai karakteristik 

,sama,. namun pada istilah ini juga mempunyai perbedaan di dalamnya. 

Mcentiremserta Myres mengatakan bahwa perbedaan dari kedua istilah 

mitigasi serta kesiapsiagaan merupakan, kegiatan mitigasi yakni menganggap 

bahwa bencana, yang terjadi itu bisa dicegah, dan dampak yang ditimbulkan dari 

bencana dapat dikurangi, akan tetapi ini berbeda dengan kesiapsiagaan yang 

mengangap bahwa sebuah bencana akan terjadi dan dengan begitu masyarakat 

harus menghadapi bencana yang terjadi tersebut. 

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa 

kesiapsiagaan disini dapat dilakukan dalam beberapa cara yakni: 

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana 

2. Pengorganisasian, pemasangan dan pengujian  sistem peringatan dini 

3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar 

4. Penyuluhan, Pengorganisasian,npelatihanmsertamgladi,mengenai,mekanisme 

terhadap tanggapmdarurat 

5. Melakukan Penyusunan secara akurat, serta informasi juga pemutakhiran pada 

prosedur yang tetap tanggap secara darurat terhadap bencana  

6. Penyiapanmdanmpenyediaanmbarang,.bahan serta peralatan yang perlukan 

dalam pemenuhan terhadap pemulihanmsarana serta prasarana 

b. Saat Bencana 

Tanggap darurat terhadap bencana merupakan sebuah keadaanmdimana 

dilakukan penetapan olehmpemerintah dengan jangka dalam waktu yang tertentu 

yang berdasarkan pada rekomendasi, dari lembaganyang diberikan tugas agar dapat 

menaggulangi bencanamyang dimana dimulainya dimulai dari dinyatakannya 
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statusmsiaga dan darurat, status tanggap dan darurat serta transisi, antara darurat ke 

status pemulihan. 

Siaga darurat terjadinya bencana merupakan sebuah keadaannyang 

memiliki potensi terjadinya bencanamalam, hal ini adalah sebuah peningkatan 

terhadap ancaman dengan penentuan berdasarkan pada hasil, dari pemantauan, 

dengan secara akurat, yang dilakukan olehninstansi berwenang dan dengan 

mempertimbangkan keadaan secara nyatamataupun dampaknyang akan 

ditimbulkan terhadapmmasyarakat. Kepala BNBP ataupun BPBD yang akan 

memberikan usul terkait penetapan status darurat bencana. 

Transisi dari darurat hingga pemulihan adalah sebuahmkeadaan ketika 

penanganan keadaan darurat itu bersifat hanya sementara maupun bersifat 

permanen.mHal ini bertujuan supaya saranamserta prasarananyang bersifat vital, 

dan kegiatanmsocial ekonomi suatu masyarakat dapat segera berjalan kembali 

sebagaimana mestinya. 

c. Pasca Bencana 

Pasca bencana (Recovery) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mengembalikan sistem infrastruktur kembali terhadap standar 

dari operasimminimal serta panduan dalam upaya pada jangka yang panjang, ini 

dirancang guna dapat mengembalikan suatu kehidupan pada keadaan serta kondisi 

yang normal ataupun pada keadaan dengan lebihnbaiknsetelah terjadinyanbencana. 

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 1 telah 

disebutkan bahwa pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan 

kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan 
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memfungsikan kembali kelembagaan, sarana dan prasarana dengan melakukan 

upaya rehabilitasi. Prosesnperbaikan yang dilakukan diutamakannpada 

kebutuhanndasar suatu masyarakatmterdampak bencana, diantaranya 

saranansanitasi,nkebutuhan akan tempat tinggal, kebutuhan terhadap 

masyarakatnterdampak bencana dan dilanjutkanndengan proses 

perbaikanminfrastruktur yang dimana mendukung proses pemulihannpada bidang 

perekonomian daerahnterdampaknbencana. 

Pasca terjadinya bencana juga memiliki istilah yakni Rehabilitasindan 

Rekonsruksi, Rehabilitasi yakni suatu perbaikan serta juga pemulihannterhadap 

segala aspeknpelayanan public ataupun masyarakat hingga pada tingkatan  

memadai terhadap wilayah terjadinya pascanbencana yakni menggunakan sasaran 

utama untuk normalisasi serta berjalannyandengan wajar seluruhmaspek 

pemerintahan juga kehidupan pada masyarakat di wilayahmpascambencana. Dan 

Rekonstruksi adalah sebuah proses pembangunan yang dilakukan kembali terhadap 

semuansarana serta prasaranamkelembagaan di dalam suatu wilayahmpasca 

terjadinya bencana,nbaik itu pada tingkatan pemerintahan hingga pada tingkat 

masyarakat melalui menggunakan sasaranmutama terhadap tumbuhnya serta 

perkembangan kegiatan ekonomi, tegaknyanhukum serta ketertiban, sosial dan 

budayanya, serta bangkitnya peran serta dari masyarakat di dalam segala aspek 

kehidupan dalam bermasyarakat di dalam lingkungan dan wilayah pasca bencana. 

Berikut merupakan Pendekatan Disaster Manajemen 

1. Pendekatan Klaster dalam tanggap darurat bencana di Indonesia 
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Seiring dengan meningkatnya kejadian bencana yang terjadi di indonesia 

maka diperlukan kecepatan dan ketepatan di dalam koordinasi, peran serta 

kontribusi akan bantuan kemanusiaan internasional yang semakin besar terhadap 

segala kejadian bencana dengan skala besar maupun skala medium yang terjadi di 

Indonesia. 

Dengan koordinasi yang kurang efektif di dalam proses penanganan tanggap 

darurat yang melibatkan bantuan internasional, hal ini menyebabkan semakin 

seringnya terjadi overlap yang dimana tidak dapat mengatasi gap yang ada. 

Mekanisme yang belum ada di dalam aktivasi klaster kemanusiaan di dalam proses 

penanggulangan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu penyebab 

dari masih lemahnya korrdinasi ketika terjadinya suatu bencana di Indonesia.  

Karena hal itulah maka berdasarkan kepada keputusan kepala BNPB Nomor 

173 tahun 2015 dalam hal ini tentang klaster nasional penanggulangan bencana 

maka dibentuklah 8 klaster nasional yang dimana hal ini dalam penanggulangan 

bencana dengan perincian sebagai berikut: 

Tabel 2.1: Klaster nasional penanggulangan bencana 

No  Klaster  Kegiatan Utama Koordinator 
1 Kesehatan  Identifikasi korban, medis, 

dampak psikologi dan juga 
kualitas gizi, kesehatan 
reproduksi, air dan sanitasi 

PPKK, Kementerian 
Kesehatan Ko-
Koordinator: EHA 
WHO 

2 Pencarian dan 
Penyelamatan 

Pencarian dan Penyelamatan BASARNAS 

3 Logistik Sandang, permakanan, sistem 
logistic disribusi akan barang 
bantuan serta peralatan 

Kementerian Sosial, 
Ko-
Koordinator:Deputi 
BNBP Bidang 
Logistik dan Peralatan 

4 Pengungsian 
dan 
Perlindungan 

Tempat penampungan smentara 
(Huntara), keamanan, 
psikososial, perlindungan 

Kementerian Sosial 
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kelompok rentan, manajemen 
pengungsian 

5 Pendidikan  Sekolah darurat, kerohanian, 
bimbingan penyuluhan 
terhadap anak dan dewasa, 
belajar mengajar formal dan 
informal 

Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan 

6 Sarana dan 
Prasarana 

Telekomunikasi, energy, akses 
transportasi, perumahan 
(Huntap), air dan sanitasi, 
pembersihan puing 

Kementerian 
Pekerjaan Umum 

7 Ekonomi Peternakan, perkebunan, 
pertanian, perikanan, 
perdagangan.  

Kementerian 
Perekonomian 

8 Pemulihan 
Dini/ 
Government 

Klaster ini masih belum di 
sepakati secara penuh dan juga 
diperlukan konsultasi dengan 
secara lebih lanjut dengan 
Kementerian Dalam Negeri 

Kementerian Dalam 
Negeri 

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

a. Kluster Kesehatan 

Tugas dari klaster ini: pengendalian penyakit, penyiapan air bersih dan 

sanitasi, pelayanan kesehatan, penyehatan lingkungan, pengelolaan obat bencana, 

pelayanan kesehatan gizi, penatalaksanaan korban mati, penyiapan kesehatan 

reproduksi dalam situasi bencana, pengelolaan informasi di bidang kesehatan.  

b. Klaster Pencarian dan Penyelamatan 

Tugas dari klaster ini: mengkoordinir, mengerahkan, penyelamatan, 

pengendalian sarana dan personil dalam pelaksanaan operasi pencarian, evakuasi 

terhadap korban bencana dengan secara cepat, efektif dan efisien, pengelolaan 

informasi dalam bidang penyelamatan dan pencarian 

c. Klaster Logistik 

Tugas dari klaster ini: pengadaan terhadap sandang, barang, peralatan dan 

permakanan, bea cukai (untuk barang yang di bawa/ didapatkan dari luar negeri 
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ataupun impor), pergudangan/penyimpanan, keamanan logistik, distribusi logistik, 

dan pengelolaan informasi dalam bidang logistic 

d. Klaster Pengungsian dan perlindungan 

Tugas dari klaster ini: pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan 

berbasis gender, penyiapan dapur umum, keamanan, tempat pengungsian, 

perlindungan terhadap kelompok rentan, menejemen pengungsian dan penyiapan 

dalam hunian sementara, pengelolaan informasi dibidang perlindungan dan 

pengungsian 

e. Klaster Pendidikan 

Tugas dari klaster ini: penyiapan sekolah darurat, Sekolah darurat, 

kerohanian, bimbingan penyuluhan terhadap anak dan dewasa, belajar mengajar 

formal dan informal 

2. Pendekatan Manajemen Resiko 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, pendekatan 

menejemen resiko bencana di dalam proses penyusunan bencana penanggulangan 

bencana dalam hal ini dimulai dari komitmen dan inisiatif dari pemerintah, 

identifikasi terhadap resiko terjadinya bencana, pilihan akan tindakan terhadap 

pengurangan resiko bencana, pengaturan pelaku serta alokasi tugas dan juga 

wewenang beserta sumber daya yang memang tersedia dan juga mekanisme 

kesiapan serta penanggulangan terhadap dampak bencana.22 Rencana 

penanggulangan bencana nantinya akan berperan dengan begitu penting, khususnya 

di dalam hal pemberian arahan dalam pengambilan kebijakan serta dalam 

                                                             
22 Ahdi Didi, (2015) Perencanaan Penanggulangan Bencana Melalui Pendekatan Manajemen 
Risiko, Malang : jurnal reformasi Vol 5 No 1  
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pengaturan pelaku ataupun terhadap penanggung jawab program sehingga nantinya 

penanggulangan terhadap bencana dapat dilakukan dengan cara efektif, dan 

sinergis, serta nantinya tidak akan terjadi gap dan overlapping terhadap aktivitas 

yang di rasa berlebihan. 

3. Pendekatan Mitigasi 

a. Pendekatan Teknis  

1. Membuat desain atau rancangan yang kokoh dari bangunan yang tahan gempa 

2. Membuat material yang tahan terhadap api 

3. Pembuat perancangan teknis pengaman misalnya : tanggul lumpur, tanggul 

banjir, tanggul tangka 

b. Pendekatan Manusia 

Melakukan pembemtukan manusia yang sadar dan paham akan bahaya dari 

bencana yang terjadi. 

c. Pendekatan Administratif 

1. Penyusunan tata lahan dan tata ruang yang memperhitungkan terhadap aspek 

resiko bencana 

2. Sistem perijinan dengan cara memasukkan aspek analisa terhadap resiko 

bencana 

3. Melakukan penerapan kajian bencana  

4. Melakukan pengembangan program pelatihan dan pengembangan 

5. Melakukan penyiapan terhadap prosedur tanggap darurat 

d. Pendekatan Kultural 

Pencegahan bencana yang di sesuaikan dengan kearifan masyarakat lokal  

yang dimana telah membudaya sejak lama 
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C. Paradigma Manajemen Bencana 

Pemerintah sebagai pemangku kepentingan didalam hal penanggulangan 

bencana sudah seharusnya untuk memiliki kemampuan dalam melakukan 

pengontrolan terhadap situasi daerah rawan bencana. Hal ini dilakukan karena 

kondisi di Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan tingkat kerawanan 

terhadap bencana. Suatu kebijakan terhadap penanggulangan bencana di Indonesia 

ditandai dengan Penetapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana 

(RAN PRB)serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007. Dengan adanya RAN PB 

serta Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di 

Indonesia, maka melahirkan cara pandang terhadap penanggulangan bencana serta 

regulasinya. 

Tabel 2.3 Cara pandang dalam penanggulangan bencana di Indonesia Tahun 2015 

PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU 

DAFTAR FATALISTIK REAKTIF MENUJU DAPAT DISIASATI PRO-AKTIF 

Bencana adalah takdir Tuhan yang tidak 

bias ditolak 

Bencana adalah gejala alam yang dapat 

disiasati 

Masyarakat dan Pemerintah hanya dapat 

mempersiapkan reaksi cepat setelah 

terjadi bencana 

Banyak gejala alam dapat diprediksi 

sebelumnya dan dampak negatif 

bencana dapat dikurangi dengan 

perencanaan pembangunan yang 

proaktif mengurangi risiko 

DARI TANGGAP DARURAT MENUJU PENGURANGAN RESIKO 

Bekerja hanya pada saat terjadi keadaan 

darurat 

Bekerja setiap waktu terutama pada saat 

tidak terjadi bencana 

Investasi pada pengerahan tanggap 

darurat 

Investasi pada pembangunan rutin 
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Bertumpu pada instansi penyelamat 

darurat (PMI, SAR, Dinas Kebakaran, 

Tramtib, Kesbanglimas, Dinas Sosial) 

Melibatkan semua sektor dalam 

perencanaan program pembangunan 

yang peka risiko Bencana 

DARI DIATUR PUSAT MENUJU OTONOMI DAERAH 

Titik tumpuh pada pemerintah pusat dan 

daerah sebagai pelaksana 

Titik tumpuh pada pemerintah daerah 

yang memegang tanggung jawab penuh 

Mengandalkan garis komando vertical Mengandalkan garis vertical dengan 

pemerintah daerah di titik pusat 

Menggunakan strategi teknokrasi 

tunggal 

Strategi beragam sesuai kondisi 

setempat namun tetap sejalan dengan 

kebijakan pusat. 

DARI PEMERINTAH PELAKU UTAMA MENUJU KETERLIBATAN SEMUA 

PB merupakan tanggung jawab 

pemerintah semata-mata sementara 

pihak lain adalah penerima 

Pemerintah sebagai pemanggul tugas 

(duty bearer) dengan partisipasi semua 

pihak 

Tidak ada pengaturan tentang partisipasi Ada perangkat hukum tentang 

partisipasi 

Tidak ada hak dan kewajiban timbal-

balik antara pemerintah dan elemen 

masyarakat 

Hak dan kewajiban timbal-balik antara 

pemerintah dan elemen masyarakat 

diatur oleh hokum 

Sumber : Buku Panduan Bagi Penyelenggara PB, Tahun 2015, ilen BNPB 

D. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Peran Pemerintah dalam penanggulangan bencana ini dapat dilihat melalui 

BPBD/BNPB, yang dimana masing-masingnya mempuyai ruang lingkup 

tersendiri, ketika bencana yang terjadi masuk kedalam kategori bencana yang 

terjadi, maka BPBD memiliki peran dan tanggung jawab di dalam penyelesaian, 

penanggulangan, maupun pemulihan kembali wilayah bencana. Akan tetapi apabila 

bencana yang terjadi masuk kedalam ruang lingkup secara nasional maka sudah 

jelas apabila yang memiliki peran andil dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya 
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adalah BNPB, akan tetapi BNPB juga masih perlu berkoordinasi dengan BPBD 

setempat.  

Pemerintah dalam hal ini harus memiliki kemampuan yang cukup besar 

dalam melakukan pengontrolan terhadap situasi suatu daerah yang rawan terhadap 

bencana. Kemampuannyang harus dimiliki yakni perencanaan serta persiapan 

terhadap respon bencana, dan bantuan dalam melakukan koordinasi,nkebijakan 

rekontruksinserta kemampuan dalam mengatasi permasalahan populasi. Melalui 

pengembangan suatu program menejemennbencana, pemerintah dapat 

melaksanakan koordinasindengannbaik. 

Wilayah suatu daerah serta bncana adalah sebuah upaya dalamnpengujian 

kumpulan suatu kebijakan,npraktik serta profesionalitasnterhadap menejemen 

tanggapndarurat berdasarkan suatu perspektifnpemerintahnlokal.nUpaya ini di 

fokuskan terhadap pemerintahnlokal sebagainlevel pertama dalam tahapan 

bencana.nRespons tersebut merupakan sesuatu yangnpenting agar dapat 

meminimalisirmkorban-korban serta mengoptimalkannkemampuan suatu 

komunitas agar selanjutnya dapat merespons.nUpaya terhadap tanggapmdarurat 

dalam kewilayahanmbergantungmpada pemerintahan lokal. 

Berikut beberapa alasan dari focus pemerintah lokal: 

1. Menejemen bencana diimplementasikan oleh pemerintah lokal 

2. Pemerintah lokal memiliki peranan aktif dalam menejemen bencana 

3. Pemberian wewenang yang begitu besar yang diberikan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah 
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4. Kebijakan terhadap respon bencana yang memerlukan tersedianya tempat 

secara lokal 

Alasan tersebut merupakan hal yang mendasari dari menejemen bencana di 

wilayah lokal sebagai kunci dari pelaksanaan menejemen bencana. Seiring dengan 

ditetapkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, terdapat hukum didalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di 

Indonesia. Pada undang-undang tersebut tidak dikenal istilah Manajemen Bencana 

(Disaster Management), akan tetapi penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 ini terdapat perubahan pandangan di 

dalam proses atau tahapan penanggulangan bencana dari responsive ke 

pengurangan resiko serta kesiapsiagaan, dengan terintegrasikannya proses 

penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan baik itu nasional dan 

daerah, penanggulangan bencana selanjutnya diatur, diselenggarakan, dan juga di 

biayai oleh anggaran pembangunan pemerintah/pemerintah daerah serta adanya 

kelembagaan yang kuat serta diaturnya hak serta kewajiban rakyat.  

Pemerintah dan pemerintah daerah merupakan penanggung jawab dalam 

proses penyelenggaraan penanggulangan bencana, hal ini tertera pada Undang-

undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal ke 6 Tentang penanggulangan Bencana, 

tanggung jawab yang di miliki pemerintah tersebut diantaranya:  

a. Pengurangan terhadap resiko terjadinya bencana serta pemaduan terhadap 

pengurangan resiko bencana melalui program pembangunan 

b. Perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat dari dampak bencana 
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c. Penjaminan untuk pemenuhan terhadap hak dari masyarakat serta juga 

pengungsi yang dimana terkena bencana dengan secara adil serta juga sesuai 

dengan standar pada pelayanan minimum 

d. Pemulihan terhadap kondisi dari dampak bencana 

e. Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan secara memadai 

f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana yang berbentuk Dana Siap 

Pakai (DSP)  

g. Pemeliharaan dokumen dan arsip otentik serta kredibel dari dampak dan juga 

ancaman bencana 

Sedangkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal ke 7 

ayat (1) dijelaskan bahwasanya wewenang yang dimiliki meliputi Penetapan 

kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembangunan nasional, 

pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan 

penanggulangan bencana, penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan 

daerah, penentuan kebijakan kerjasama dan penanggulangan bencana dengan 

negara lain, badan-badan atau pihakpihak internasional lain, perumusan kebijakan 

tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau 

bahaya bencana, perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurangan 

sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan 

dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala 

nasional. 
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