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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, terdapat beberapa teori serta 

konsep yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembahasan hasil penelitian. 

Selain menjelaskan teori yang akan digunakan, dalam bab ini juga akan 

ditampilkan beberapa penelitian terdahulu yang didapat dari bahan bacaan jurnal, 

buku, dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai kebijakan 

perlindungan dan jaminan sosial dalam menanggulangi bencana. Adapun teori dan 

konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan menurut Chandler 

dan Plano, perlindungan dalam arti sosial oleh Asian Development Bank, jaminan 

sosial, dan penanggulangan bencana yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam bab 

ini. 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kebijakan perlindungan dan jaminan sosial dalam 

penanggulangan bencana telah banyak dilakukan dibeberapa daerah, untuk 

mengetahui perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Beberapa penelitian tersebut telah 

dirangkum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 2.1 Perbandingan Beberapa Penelitian Kebijakan Perlindungan dan 

Jaminan Sosial Dalam Penanggulangan Bencana 

No Nama Peneliti Judul Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Cahyadi Adiwijaya Pengaruh pengetahuan 

kebencanaan dan sikap 

masyarakat terhadap 

kesiapsiagaan 

menghadapi bencana 

tanah longsor studi di 

Kuantitatif 

kuisioner 

Pengaruh pengetahuan kebencanaan 

memiliki peran atau dampak yang 

sangat besar terhadap sikap 

masyarakat dalam menghadapi 

bencana, terlihat dari kesiapsiagaan 

warga ketika menghadapi bencana 
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kelurahan 

lawanggintung, kec. 

Bogor selatan, Kota 

Bogor 

tanah longsor dan bisa meminimalisir 

korban serta kerusakan yang ditimpa. 

2 Rosalina. K, Devi 

Erlia, Nevy Farista 

Aristin 

Analisis kesiapsiagaan 

masyarakat dan 

pemerintah 

menghadapi bencana 

banjir di Kec. Marta 

pura barat Kab. Banjar 

Kuantitatif 

deskriptif 

Antara masyarakat dengan 

pemerintah dilokasi tersebut telah 

memiliki kesiapsiagaan yang cukup 

baik dalam menghadapi bencana, 

kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah setempat 

menitikberatkan pada vase tanggap 

darurat bencana, dimana pemerintah 

mensuply segala kebutuhan pada 

masa terjadinya bencana. Dan peran 

aktif masyarakat dalam pelatihan pra 

bencana telah membuahkan hasil 

dimana warga menjadi paham akan 

tindakan ,menghadapi bencana 

banjir. Untuk tingkat kesiapan 

masyarakat dan pemerintah berada di 

tingkatan sedang. 

3 Burhanudin 

Mukhamad 

Faturahman 

Konseptualisasi 

mitigasi bencana 

melalui perspektif 

kebijakan publik 

Deskriptif  1. Mitigasi struktural adalah upaya 

untuk meminimalisir bencana 

melalui pembangunan berbagai 

prasarana fisik. Mitigasi non 

struktural adalah upaya 

mengurangi dampak bencana 

selain dari fisik seperti asuransi, 

capacity building masyarakat. 

2. Proses kebijakan pemerintah 

ketika menghadapi bencana 

dilihat dari daerah rawan 

bencana, hak perlindungan 

warga, mitigasi bencana hingga 

dirumuskannya kebijakan dan 

diberlakukannya kebijakan. 

3. Didapati adanya tiga kabupaten 

yang telah memprioritaskan 

mitigasi bencana yaitu Kab. 

Ponorogo, Kab. Pacitan, Kab. 

Trenggalek. 

4 Olivia Oktorie Model kebijakan 

responsif pemulihan 

bencana letusan 

gunung sinabung 

Kualitatif  Ada lima prioritas kebijakan yang 

didapat yaitu: merehabilitasi sistem 

perekonomian dan mengembangkan 

sistem ekonomi kreatif, mendesain 

program pemulihan psikologis pada 

anak-anak, melakukan percepatan 

relokasi, konservasi mata air, dan 

membangun social capital 

masyarakat tanggap bencana gunung 

sinabung berbasis adat, agama, ilmu 

pengetahuan. 

5 Burhanudin 

Mukhamad 

Reformasi birokrasi 

dalam manajemen 

Deskriptif 

kualitatif 

1. Perlu adanya reformasi birokrasi 

dan administrasi dalam 
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Faturahman bencana dengan 

wawancara 

dan studi 

pustaka 

mengatasi masalah kebencanaan 

disebabkan dalam prakteknya 

sering terjadi ketidak sesuaian 

tindakan atau kebijakan. Melalui 

perubahan mind set, cultural set. 

2. Perubahan penanganan bencana 

di Kab. Pacitan dari responsive 

saat bencana dan pasca bencana 

menjadi mitigasi bencana karena 

sesuai dengan reformasi yang 

disarankan, karena melihat 

kondisi geografis wilayah yang 

berpotensi terjadinya banjir, 

tsunami, tanah longsor. 

3. Pemerintah lokal, masyarakat 

lokal dan sektor swasta sangat 

berkaitan erat dalam proses 

manajemen bencana. 

4. Pemerintah memiliki tanggung 

jawab terbesar karena memiliki 

tiga fungsi utama yaitu: 

manajemen bencana sebagai 

pelayanan yang harusnya di 

prioritaskan, pemerintah harus 

menjamin kehidupan masyarakat 

yang terkena bencana, 

pemerintah sebagai penanggung 

jawab aktualisasi moral korban 

bencana. 

6 Supritono, dedi 

guntar,dkk 

Sosialisasi potensi 

bencana dan sistem 

informasi geografis 

(SIG) kebencanaan di 

Kab. Seluma 

Deskriptif 

dengan 

metode 

gabungan 

(mixed 

method), 

sosialisasi, 

simulasi 

Daerah yang rentan terhadap bencana 

menjadi prioritas utama dalam 

sosialisasi dan simulasi mitigasi 

bencana, dengan adanya peralatan 

yang canggih dalam memprediksi 

kemungkinan terjadinya bencana 

maka dapat meminimalisir korban, 

memetakan rute pelarian, titik 

berkumpul terbaik adalah rumah 

sakit yang tidak terdampak bencana. 

7 RR Emilia. Y Bencana alam, 

kerentanan, dan 

kebijakan di Indonesia 

Deskriptif 

dengan 

metode 

gabungan 

(mixed 

method) 

1. Kebijakan kerentanan terhadap 

bencana yang dikeluarkan oleh 

pemerintah, hal tersebut 

disebabkan Indonesia memiliki 

potensi bencana yang tinggi 

(hazard potency) sehingga perlu 

adanya penanggulangan bencana 

yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat, daerah, 

propinsi, kab/kota, dan 

masyarakat. 

2. Kebijakan tanggap darurat dan 

rehabilitasi-rekonstruksi 

merupakan upaya pemerintah 

pada tahap pasca bencana 

dimana pemerintah akan 

memberikan dukungan trauma 
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healing, jaminan hidup, dan 

perbaikan fisik. 

3. Pemetaan kerentanan pra 

bencana merupakan tindakan 

pendataan sumberdaya alam 

maupun manusia disuatu 

wilayah, mulai dari mendata 

jumlah laki-laki dan perempuan, 

usia, kerentanan geografis, 

kerentanan politik dan regulasi, 

kerentanan ekonomi, kerentanan 

sosial, kerentanan kesehatan, 

kerentanan pangan. 

4. Pemetaan kerentanan korban 

terdampak bencana pasca gempa 

Padang 2009 dan tsunami 

Mentawai 2010 adalah sebuah 

upaya untuk mengkalkulasi 

jumlah korban luka/meninggal, 

total kerusakan ringan sampai 

berat, kerugian, dan sebagainya. 

5. Indeks kerentanan bencana 

gempa Padang dan tsunami 

Mentawai mendapat predikat 

sedang hingga tinggi, hal 

tersebut dikarenakan penilaian 

kerentanan tidak hanya dari satu 

aspek namun dari berbagai hal 

contohnya antara korban remaja 

dan lansia berbeda tingkat 

kerentanannya yang masih lebih 

banyak lansia. 

6. Strategi penanganan kelompok 

rentan untuk mengurangi resiko 

bencana alam di Padang dan 

Mentawai sangatlah berbeda 

dikarenakan jenis, kebutuhan, 

dan tingkat kerusakan yang 

beragam. Selain itu yang 

terpenting adalah kebutuhan 

tersedianya data penduduk, 

kepala rumah tangga yang bukan 

laki-laki, dan sebagainya. 

Sumber: data sekunder, diolah. 

 Pertama, Cahyadi adiwijaya melakukan penelitian dengan judul pengaruh 

pengetahuan kebencanaan dan sikap masyarakat terhadap kesiapsiagaan 

mengahadapi bencana tanah longsor, beliau melakukan risetnya di Kelurahan 

Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Beliau menggunakan 

paham nirmiliter yang menurut penulis sangat unik sebab pada umumnya konsep 
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tersebut berkaitan erat dengan ancaman yang bisa datang dari luar maupun dalam 

negeri. Yang dimaksud oleh penulis jurnal tentang ancaman nirmiliter dalam 

konteks kebencanaan, sebab dengan adanya bencana tersebut dalam mengancam 

keselamatan umum.  

Selain itu bencana alam juga berpotensi menjadi bencana tingkat nasional 

yang dimana Negara dalam arti pemerintah pusat harus turun tangan dalam 

mengatasi permasalahan tersebut apabila bencana yang ditimbulkan memiliki 

tingkatan yang sangat tinggi, dalam hal kerusakan, jatuhnya korban jiwa maupun 

luka-luka, kerugian materil yang besar dan memiliki dampak merugikan lainnya 

yang berimbas pada kestabilan Negara, baik dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan 

lingkungan. Dampak dari bencana tersebut juga merupakan tantangan berdimensi 

lokal, yang menuntut pemerintah pada tingkatan daerah untuk bekerja lebih keras 

dalam menanganinya. Sebab ketika terjadinya bencana, kapabilitas pemerintah 

lokal yang pertama kali mengatasinya. 

Memasuki pada bagian pembahasan, Cahyadi, lebih merujuk pada tingkat 

pemahaman atau pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya manajemen 

bencana. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman akan 

manajemen kebencanaan merupakan sebuah hal yang sangat kongkrit atau bisa 

dibilang salah satu hal utama yang harus didalami apabila wilayah yang kita huni 

masuk dalam kategori rawan akan bencana. Peneliti pada studinya mendapatkan 

informasi bahwa masyarakat di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor 

Selatan, Kota Bogor, telah cukup paham dengan kondisi tanggap darurat. Peneliti 

mengambil sample secara acak dari beberapa warga yang bermukim diwilayah 

tersebut dan memberikan beberapa pertanyaan. Mendapatkan hasil 79,7% 
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masyarakat telah mengerti tentang manajemen bencana, dan sisanya 20,3% 

kurang memberikan tanggapan. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Devi Erlia, dkk, yang berjudul 

analisis kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah menghadapi bencana banjir di 

Kecamatan Martaputra Barat, Kabupaten Banjar. Pada penelitian kali ini memiliki 

5 (lima) indikator yang dicetuskan oleh Perry dan Lindell, Sutton dan Tierney 

dalam menentukan kesiapsiagaan masyarakat, indikator pertamanya adalah 

pengetahuan dan sikap terhadap bencana, pengetahuan mengenai bencana 

merupakan sebuah alasan kuat bagi seseorang atau individu dalam mencari tempat 

perlindungan ketidak terjadinya bencana. Indikator pengetahuan dan sikap 

merupakan modal pertama yang harus dimiliki tiap individu dimana meliputi 

pengetahuan tentang bencana, penyebab, dan gejala-gejala apa bila akan terjadi 

banjir. Selanjutnya adalah indikator kedua yaitu rencana tanggap darurat, 

merupakan sebuah rencana yang dimiliki individu atau masyarakat dalam 

menghadapi keadaan darurat suatu wilayah akibat bencana alam. Rencana tanggap 

darurat menjadi hal yang penting terutama pada hari pertama, ketika bantuan dari 

luar atau dari berbagai pihak belum ada sama sekali. 

Selanjutnya indikator ke tiga, sistem peringatan dini merupakan sebuah 

tanda peringatan atau distribusi informasi ketika terjadinya bencana. Sistem 

peringatan yang baik adalah ketika masyarakat mengerti tentang peringatan yang 

diberikan dan paham apa yang harus dilakukan ketika hal bencana tersebut terjadi. 

Indikator ke empat, sumberdaya mendukung adalah sumberdaya yang dibutuhkan 

oleh individu atau masyarakat untuk bertahan dalam kondisi tanggap darurat. 

Menurut Sutton dan Tierney ada 3 (tiga) bagian yaitu, sumber daya manusia, 
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sumber daya pendanaan/logistic, sumber daya bimbingan teknis. Indikator ke 

lima, modal sosial sering diartikan sebagai kemampuan individu dan  kelompok 

untuk bekerjasama dalam menanggulangi masalah kebencanaan, individu atau 

kelompok yang memiliki ikatan sosial akan lebih memiliki kesiapsiagaan dalam 

suatu wilayah yang rentan terhadap bencana. 

Sementara untuk hasil penelitian dari jurnal tersebut didapati antara 

masyarakat setempat dengan pemerintah lokal telah terjalin sebuah hubungan 

yang baik dalam mengatasi masalah bencana. Kebijakan yang dikeluarkan oleh 

pemerintah lokal lebih menitik beratkan pada vase tanggap darurat bencana, 

dimana pemerintah daerah setempat akan memenuhi segala kebutuhan masyarakat 

yang terdampak musibah bencana banjir. Kebutuhan tersebut termasuk makanan, 

pakaian, obat-obatan, tempat berlindung, dan pemberian motivasi untuk 

pemulihan mental. Untuk tingkat kesiapsiagaan dari masyarakat bersama 

pemerintah telah mencapai predikat cukup. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin Mukhamad 

Faturahman yang berjudul konseptualisasi mitigasi bencana melalui perspektif 

kebijakan publik. Untuk dasar teori yang diambil oleh peneliti pemaduan mitigasi 

bencana dengan siklus kebijakan publik maka peneliti memilih teori siklus 

kebijakan publik dari David Easton, secara singkat teori siklus merupakan model 

kebijakan publik yang disederhanakan oleh Lasswell. Lasswell mengemukakan 

bahwa proses kebijakan memiliki 7 (tujuh) tahapan yakni kecerdasan, promosi, 

rumusan, seruan, penerapan, penghentian dan penilaian. Easton dengan teori 

siklus kebijakan melihat tahap kebijakan merupakan sebuah permasalahan terkait 

pendefinisian dan memasukkan masalah ke agenda, selanjutnya kebijakan 
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dikembangkan, diadopsi dan diimplementasikan dan akhirnya kebijakan dinilai 

menurut efektivitas dan efisiensi secara berulang/diulangi sebagai suatu siklus. 

Penilaian secara berulang tersebut kemudian menjadi sebuah siklus 

regulasi atau kebijakan. Perspektif siklus menekankan pada proses (lingkaran) 

umpan balik antara output dan input pembuat kebijakan) yang memberikan 

dampak siklus kebijakan publik tidak dapat berhenti. Sistem penanggulangan 

bencana pada awalnya bersifat responsif saat bencana (sebagai output) berdampak 

luas pada masyarakat luas dan akan berubah menjadi input (tuntutan dan 

dukungan) pada proses kebijakan selanjutnya yaitu mitigasi (pencegahan). 

Sementera dar segi pembahasan peneliti membahas tentang dua jenis mitigasi 

bencana, yaitu secara structural dan non-structural yang memiliki peranannya 

masih-masing. Pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana hendaklah melihat 

beberapa aspek seperti daerah rawan bencana, hak perlindungan warga, dan lain 

sebagainya. Sehingga kebijakan tentang mitigasi bencana tersebut sesuai dengan 

kondisi daerah yang akan diterapkan. Untuk wilayah penerapan berada di Kab. 

Ponorogo, Pacitan, Trenggalek yang memasukkan mitigasi bencana sebagai salah 

satu program prioritas. 

Keempat, Olivia Oktorie melakukan penelitian tentang model kebijakan 

responsif pemulihan bencana letusan gunung sinabung. Dengan berdasarkan 

Research of Geography yang lebih menekankan pada pemulihan kondisi 

lingkungan alam sekitar, yang terkena oleh dampak letusan gunung sinabung dan 

pemulihan kondisi masyarakat dalam beberapa truktur sosial ekonomi. Ada 5 

(lima) prioritas kebijakan yang didapatkan, antara lain: merehabilitasi sistem 

perekonomian dan mengembangkan sistem ekonomi kreatif, maksudnya adalah 
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pemerintah bersama masyarakat berupaya memulihkan kembali mata pencaharian 

warga yang terdampak letusan gunung sinabung seperti sedia kala dan 

mengembangkan lagi peluang ekonomi kreatif demi menambah pemasukan dan 

taraf ekonomi masyarakat sekitar, dengan cara membuka obyek pariwisata 

gunung sinabung dan memanfaatkan lumpur lahar dingin dari gunung untuk 

dibuat kerajinan tangan yang memiliki nilai jual. Selanjutnya mendesain program 

pemulihan psikologis pada anak-anak, yang memiliki peran sebagai pemotivasi 

agar anak-anak yang menjadi korban letusan gunung sinabung dapat tetap tabah 

dan tegar dalam menjali kehidupan kedepannya.  

Selanjutnya melakukan percepatan relokasi, dimana warga yang rumahnya 

terdampak letusan gunung sinabung akan diberikan tempat perlindungan 

sementara, yang berbentuk tenta pengungsian. Setelah kondisi dirasa aman maka 

masyarakat yang rumahya tidak rusak akan diperbolehkan pulang namun bagi 

warga yang rumahnya rusak akan diberikan HUNTARA (hunian sementara). 

Yang tidak kalah penting adalah tentang konservasi mata air, dimana kebijakan ini 

berfungsi sebagai pengembalian sumber-sumber mata air yang terdampak oleh 

bencana alam. Kebijakan ini sangat penting untuk kelestarian alam kedepannya 

dan sebagai sumber air minum serta kebutuhan masyarakat yang lainnya, 

kebijakan itu berupa pengerukan kembali jalur mat air seperti sungai dan aliran 

lainnya, penanaman pohon, dan pembuatan sumur. Dan yang terakhir adalah 

kebijakan pembangunan social capital masyarakat tanggap bencana gunung 

sinabung berbasis adat, agama, ilmu pengetahuan. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Bahanudin Mukhamad 

Faturahman, membahas tentang reformasi birokrasi dalam manajemen bencana. 
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Untuk teori yang dipergunakan dari Caiden tentang reformasi administrasi yang 

memuat usaha yang dilakukan manusia untuk mendorong perubahan yang bersifat 

terencana, alamian, dan otomatis atas sistem administrasi yang ada saat ini guna 

menyelesaikan masalah yang bersifat kompleks. Sedangkan menurut Wallis, 

reformasi administrasi memuat 3 (tiga) aspek utama yakni: perubahan harus 

memperbaiki keadaan sebelumnya, perubahan diperoleh dengan sengaja melalui 

usaha bukan dari kebetulan, dan perubahan untuk kepentingan jangka panjang 

bukan bersifat sementara. 

Reformasi administrasi tersebut dimaksudkan untuk merubah kebijakan 

penanganan bencana yang masih bersifat tanggap darurat dan pasca bencana yang 

berada di Kabupaten Pacitan. Perubahan tersebut ialah menjadikan kebijakan 

kebencanaan diwilayah Pacitan menjadi mitigasi bencana yang lebih modern dan 

dapat memberikan dampak yang lebih baik, karena dari karakteristik wilayah Kab. 

Pacitan sendiri yang memiliki kemungkinan besar terjadinya banjir, tsunami, dan 

tanah longsor. Pemerintah bersama stakeholder yang lain memiliki peranan yang 

sangat penting dan saling keterkaitan, namun yang memiliki ambil peran terbesar 

tetaplah pemerintah sebab memiliki 3 (tiga) fungsi utama yaitu: memprioritaskan 

pelayanan dan kebijakan manajemen bencana, pemerintah bertanggung jawab atas 

korban bencana alam dan menjamin kehidupannya, pemerintah sebagai 

penanggung jawab aktualisasi moral korban bencana alam. 

Keenam, Supritono, dkk melakukan sebuah penelitian yang bertemakan 

sosialisasi potensi bencana dan sistem informasi geografis (GIS) kebencanaan di 

Kabupaten Seluma. Mereka bertumpu pada konsep yang dibawa oleh Michele 

tentang kekuatan dan pengurangan resiko bencana yang dilakukan oleh 



 

33 
 

pemerintah. Menggambarkan bahwa pemerintah sebagai aktor utama yang 

berperan aktif sebagai penanggung jawab ketika, sebelum, dan sesudah terjadinya 

bercana, sebab pemerintah merupakan pusat utama yang memegang kekuasaan 

penuh atas kegiatan berwarganegara. 

Disini hal lain yang tidak kalah penting dalam pembahan peneliti adalah 

tentang sosialisasi, program sosialisasi anti bencana merupakan salah satu dari 

sekian banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk kepentingan 

rakyatnya. Sosialisasi merupakan sebuah komunikasi karena akan ada interaksi 

didalamnya, interaksi tersebut berdampak positif kepada pemerintah maupun 

masyarakat. manfaat yang diterima oleh pemerintah adalah sebagai masukan 

untuk kebijakan selanjutnya, dan menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan yang 

sedang dijalankan. Sementara untuk masyarakat dapat menjadi sebuah 

pembelajaran dan pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadinya 

bencana di wilayah mereka. Sosialisasi tersebut tidak hanya sebatas dialog 

interaktif namun juga praktek langsung melalui simulasi bencana, dimana 

masyarakat dibuat seolah-olah dalam kondisi tanggap darurat, hal tersebut 

berguna untuk melatih kesiapsiagaan masyarakat dan mengukur tingkat 

kepahaman masyarakat tentang mitigasi bencana. 

Sementara untuk hasil penelitian dilapang di dapati resiko bencana di Desa 

Cahaya Negeri dalam kategori sangat tinggi. Hal tersebut dikarenakan melihat 

kondisi georgrafis yang rawan akan bencana tanah longsor, banjir dan lain 

sebagainya, serta pemehaman masyarakat yang harus lebih ditingkatkan kembali 

tentang penanggulangan bencana. Daerah yang rentan terhadap bencana akan 

menjadi prioritas utama dalam sosialisasi dan simulasi mitigasi bencana. Dengan 
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adanya peralatan yang canggih dalam memprediksi bencana maka diharapkan 

dapat meminimalisir kerusakan dan korban jiwa yang akan di derita, yang tidak 

kalah penting adalah pemetaan rute pelarian dan titik berkumpul yang terbaik 

adalah di rumah sakit yang tidak terdampak bencana. 

Ketujuh, dalam bagain ini akan memiliki perbedaan dengan penelitian 

yang sebelumnya sebab penelitian kali ini bukan berbentuk jurnal namun sebuah 

buku, yang diciptakan oleh RR. Emilia. Y yang berjudul bencana alam, 

kerentanan, dan kebijakan di Indonesia. Yang menggambar penanganan bencana 

di gempa Padang dan tsunami Mentawai, yang menurut penulis sangatlah menarik 

dan lengkap semua tahapannya, serta data-data yang disajikan sangatlah 

membantu dalam penulisan skripsi kali ini. Akan ada 6 (enam) penanganan 

bencana yang akan digambarkan secara singkat oleh peneliti, yaitu : 

Pertama, membahas tentang kebijakan kerentanan terhadap bencana yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut disebabkan Indonesia memiliki potensi 

bahaya yang sangat tinggi dan masuk dalam hazard potency sehingga perlu 

adanya penanggulangan bencana yang serius dari segenap pihak. Pihak-pihak 

yang harus berperan aktif dalam penanggulangan bencana tersebut adalah 

pemerintah pusat, pemerintah daerah baik dari tingkat propinsi, kab/kota, dan 

masyarakat tentunya. Sementara untuk kebijakan penanggulangan yang 

dikeluarkan pemerintah sangatlah beragam mulai dari bantuan uang tunai 

langsung, jaminan hidup, dapur umum, dan sebagainya. Yang dikelompokkan 

menjadi 3 (tiga) tahapan utama yaitu pra bencana, tanggap darurat, dan pasca 

bencana. Dan untuk di Kementerian Sosial memiliki satu fase lagi yang disebut 
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sebagai fase pemulihan sosial, program berkelanjutan dari 3 fase utama tadi. Dan 

kebijakan tersebut sesuai dengan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. 

kedua, kebijakan tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi merupakan 

upaya pemerintah pada tahap pasca bencana. Dimana pemerintah akan 

memberikan dukungan-dukungan berkelanjutan yang sifatnya untuk jangka 

panjang dan berbagai macam terapi untuk memulihkan kondisi mental masyarakat 

yang terkena dampak bencana tersebut. Kebijak untuk pemulihan mental bisanya 

disebut dengan dukungan trauma healing, yang berisikan berbagai macam 

kegiatan yang sifatnya menggembirakan dan memberikan harapan kepada korban 

bencana alam, sebagai contoh adanya kamp khusus anak, penanganan trauma 

lansia, kepada ibu hamil ,dan bagi penderita yang berkebutuhan khusus (yang asli 

dari lahir cacat maupun cacat bawaan karena terjadinya bencana).  

Selanjutnya kebijakan jaminan hidup yang diterapkan di gempa Padang 

dan tsunami Mentawai. Masing-masing korban mendapatkan uang tunai sebesar 

Rp. 15.000 per hari untuk menopang kehidupannya, dan ada berbagai bantuan 

lainnya yag sifatnya sebagai bahan bertahan hidup seperti obat-obatan, pakaian, 

makanan siap saji. Kebijakan lainnya adalah perbaikan fisik yaitu pembangunan 

kembali pemukiman warga yang terkena dampak bencana, perbaikan tersebut 

memiliki tingkat yang bermacam-macam, tergantung dari segi kerusakan yang 

ditimbulkan mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat semua mendapatkan 

jaminan dan bantuan  masing-masing. Perbaikan tersebut juga melibatkan 

masyarakat langsung agar berjalan lebih cepat dan sesuai keinginan, tidak lupa 

perbaikan yang dilakukan juga pada bangunan umum seperti rumah sakit, tempat 

ibadah, dan sekolah. Pembangunan tersebut dilakukan untuk memulihkan kembali 
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kondisi lingkungan sosial masyarakat dan agar masyarakat dapat beradaptasi 

kembali dengan kondisi yang baru. 

Ketiga, pemetaan kerentanan pra bencana merupakan tindakan pendataan 

sumberdaya alam maupun manusia disutau wilayah. Mulai dari mendata jumlah 

laki-laki dan perempuan yang berguna dalam ketika terjadinya bencana dapat 

diarahkan bagaimana lebih baiknya. Kerentanan geografis yang melihat pada 

struktur alam sekitar, dimana melihat adanya gunung berapi aktif atau tidak, tanah 

yang rawan akan longsor, kapasitas sungai, kencangnya angin, dan faktor lainnya 

yang memiliki potensi terjadinya sebuah bencana. Kerentanan politik dan regulasi 

yang melihat disuatu daerah tersebut sudah ada tidaknya peraturan atau kebijakan 

tentang penanganan bencana alam. Kerentanan ekonomi melihat sisi kapabilitas 

masyarakat dalam bertahan hidup dan menata kembali perekonomian mereka 

ketika sudah pulih. Dan kerentanan kesehatan serta pangan, dari hal tersebut dapat 

kita ketahui bahwa dalam menilai kerawanan suatu daerah memiliki banyak faktor 

yang mempengaruhi. Dan hal tersebut juga telah dilaksanakan oleh Kementerian 

Sosial walaupun tidak sedalam yang dijelaskan dalam bagian ini. 

Keempat, pemetaan kerentanan korban terdampak bencana pasca gempa 

Padang 2009 dan tsunami Mentawai 2010 adalah sebuah upaya untuk 

mengkalkulasikan jumlah korban terluka dan meninggal, total kerusakan ringan 

sampai berat, kerugian dan sebagainya. Hal tersebut sangatlah penting, sebab 

dengan adanya semua data diatas maka pemerintah akan mendapatkan pandangan 

tentang berapa jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk proses pemulihan 

bencana kelak. Kementerian Sosial yang memiliki wewenang dalam menjamin 

kehidupan masyarakat, telah mengeluarkan segenap kebijakan perlindungan sosial 
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yang menjamin keberlangsungan hidup untuk kedepannya. Selain kebijakan 

perlindungan sosial yang dikeluarkan juga ada kebijakan penanggulangan bencana 

yang dilakukan langsung oleh unit TAGANA (Taruna Siaga Bencana). 

Kelima, indeks kerentanan bencana gempa Padang dan tsunami Mentawai 

mendapat predikat sedang hingga tinggi. Hal tersebut dikarenakan penilaian 

kerentanan tidak hanya dilihat dari satu aspek namun dari berbagai hal, contohnya 

saja antara korban lansia dengan korban remaja memiliki jumlah yang cukup jauh. 

Untuk lansia tercatat indeksnya diatas 0,67 dan remaja kurang lebih masih di 

angka 0,33. Penilaian tersebut berdasarkan nilai indeks kerentanan bencana, yang 

digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat kerentanan korban, kerusakan, 

dan kerugian karena adanya bencana. 

Keenam, strategi penanganan kelompok rentan untuk mengurangi resiko 

bencana alam di Padang dan Mentawai, penanganan yang dilakukan pada kedua 

tempat ini sangatlah berbeda. Dikarenakan jenis bencana, kebutuhan, tingkat 

kerusakan yang beragam pula, untuk kebutuhan sendiri pada bencana gempa lebih 

membutuhkan air dan supply makanan untuk bertahan hidup. Sementara pada 

bencana tsunami, masyarakat lebih membutuhkan tenda pengungsian untuk 

perlindungan dan titik berkumpul yang tidak terjangkau terjangan tsunami. Selain 

pada masalah penanganan langsung, masalah lain yang timbul adalah tentang 

ketersediaan data penduduk yang baru. Dikarenakan terjadinya bencana terutama 

tsunami maka surat-surat berharga dan asset penting lainnya lenyap, padahal 

untuk mendapatkan bantuan lanjutan jangka panjang masyarakat harus memiliki 

surat identitas diri. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri dan data kepala rumah 
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tangga bukan laki-laki yang baru juga merupakan hal yang cukup penting 

mengingat untuk memberikan bantuan di masa depan. 

2.2 Kerangka Teori 

2.2.1  Implementasi 

Implementasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan 

atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang 

diharapkan. Pengertian implementasi menurut westa adalah : 

“merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan 

dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya 

bermula dan bagaimana cara yang dilakukan”.42 

 

Berdasarkan pengertian diatas implementasi suatu program yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah haruslah sejalan dengan kondisi yang ada di lapangan, 

baik itu secara formal maupun non formal. Dan dalam kegiatan tersebut 

melibatkan beberapa unsure disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh 

peralatan yang menunjang atau mendukung. Sementara itu ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pelaksanaan, diantaranya : 

1. Komunikasi 

Menyangkut proses penyampaian informasi yang konsisten sehingga 

program yang dilaksanakan jelas bagi para pelaksananya dan dapat 

diterima oleh berbagai golongan yang menjalankan kegiatan tersebut. 

2. Sunberdaya (Resource) 

Mempunyai beberapa komponen yang mempengaruhi yaitu jumlah 

anggota yang cukup dan berkualitas, informasi yang diperlukan guna 

 
42 Digilib.unila.ac.id 
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pengambilan keputusan untuk melaksanakan tugas yang diemban dan 

fasilitas pendukung yang mumpuni. 

3. Disposisi 

Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program khususnya dari mereka 

yang menjadi implementer program atau biasa yang disebut sebagai 

pelaksana kebijakan, baik yang berada di lapangan maupun non lapangan 

sesuai dengan peran maisng-masing. 

4. Struktur Birokasi 

Berdasarkan dengan SOP (Standar Operating Procedures) yang mengatur 

tata cara dalam pelaksanaan sebuah program. Ditujukan sebagai pemberia 

aturan dan arahan dalam melaksanakan program yang sesuai dengan 

ketetapan yang telah berlaku. 

2.2.2  Fungsi 

 Definisi fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan 

kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Selain itu 

pengertian fungsi menurut para ahli yaitu The Liang Gie adalah : 

“fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang 

sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya”.43 

 

Hal tersebut juga tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh 

Sutarto yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu 

sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing 

berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat dan pelaksanaannya. Jadi 

sudah dijelaskan pengertian fungsi oleh kedua ahli tersebut yang memang tidak 

jauh berbeda antara satu dengan lainnya. 

 
43 Repository.uin-suska.ac.id  
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Ada berbagai fungsi yang disebutkan dalam defines diatas antara lain akan 

dijelaskan sebagaimana berikut : 

1. Fungsi anggaran yang berhubungan dengan pembiayaan kegiatan 

pemerintah, yang mempunyai keterkaitan erat dengan pelayanan public, 

2. Fungsi mengatur mempunyai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

dan berperan penting dalam mengendalikan semua kegiatan yang ada. 

3. Fungsi stabilitas sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas 

perekonomian, sosial, politik, budaya, keamanan dan lain sebagainya 

sehingga terbentuk lah keharmonisan. 

4. Fungsi redistribusi pendapatan digunakan untuk membiayai dan 

menyediakanbarang atau jas yang dibutuhkan masyarakat dan digunakan 

untuk membiayai pelaksanaan pembangunan ekonomi dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

2.2.3  Tanggap Darurat 

 Dalam pengertian kali ini tanggap darurat diartikan dalam keadaan 

kebencanaan, sehingga menjadi tanggap darurat bencana yang mempunyai 

definisi sebagai berikut : 

 “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 

sarana dan prasarana”.44 

 

Pengkajian mengenai penanggulangan bencana dalam tahap tanggap 

darurat mempunyai beberapa komponen yang saling keterkaitan antara satu 

 
44 Pasal 1 Angka 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2007 
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dengan yang lainnya dan penyelenggaraan tersebut telah melewati perencanaan 

yang matang, yaitu : 

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan 

sumberdaya untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah 

korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan pelayanan publik. 

2. Penentuan status keadaan darurat bencana yang sesuai dengan instansi 

terkait dan kondisi yang tengah terjadi. 

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang tertimpa musibah bencana di 

daerahnya dengan jalan pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan 

darurat. 

4. Pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan air bersih dan 

sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat 

hunian. 

5. Perlindungan kepada kelompok rentan yaitu dengan memberikan prioritas 

kepada wanita, anak-anak, balita, lansia, penyandang berkebutuhan 

khusus. 

6. Pemulihan dengan segera kondisi lingkungan dan sarana yang ada. 

2.2.4  Manajemen Bencana 

Penanggulangan bencana dapat diartikan sebagai sebuah proses 

manajemen bencana, yang memiliki beberapa fase didalamnya seperti adanya 

tahap mulai dari pra bencana yaitu persiapan, tanggap darurat yaitu keadaan 

genting, dan pasca bencana atau rehabilitasi. Dimana setiap komponen yang 

terlibat didalamnya akan saling bersinggungan atau memiliki keterkaitan satu 
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dengan yang lainnya. Begitu pula dengan definisi manajemen bencana yang di 

gambarkan oleh Shaluf, yang menjelaskan bahwa:  

“Manajemen bencana sebagai istilaf kolektif yang melibatkan segala aspek 

perencanaan untuk merespon bencana yang merujuk pada manajemen 

risiko dan konsekuensi bencana”.45 

 

Sementara manajemen bencana meliputi 5 (lima) tahap umum. Menurut 

Moe dan Pathranarakul tahap-tahap tersebut antara lain: prediksi, peringatan, 

bantuan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. 

 

Gambar 2.1 Tahapan Manajemen Bencana 

Sumber: Moe & Pathranarakul 2006 

Kelima tahapan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain dan adanya 

fase tersendiri bagi setiap tahapan. masing-masing tahapan tersebut memiliki 

peran penting dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana 

yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Prediksi 

Tahapan pertama dalam manajemen bencana adalah prediksi. Pada 

tahapan ini dilakukan proses mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, termasuk 

langkah-langkah struktural yang dilakukan demi meminimalisir dampak bencana 

 
45 

https://www.academia.edu/13338889/Manajemen_Bencana_Studi_kasus_pengelolaan_bencana_k

abupaten_magelang 
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alam, degradasi lingkungan, dan bahaya teknologi. Namun tahap tarusan setelah 

ini juga berkaitan erat dengan proses ini yaitu dikeluarkannya peringatan dini 

yang tepat waktu dan evakuasi masyarakat pada lokasi yang terancam bencana 

yang merupakan satu tahapan dengan proses yang pertama ini.46 

2. Peringatan  

Peringatan merupakan tahap kedua yang mengacu pada penyediaan 

informasi yang efektif dan tepat waktu melalui lembaga yang teridentifikasi atau 

berwenang. Lewat lembaga ini individu dan kelompok dimungkinkan untuk 

menghadapi bahaya dengan mengambil tindakan menghindari atau mengurangi 

risiko bencana yang akan ditimbulkan. 

3. Bantuan Darurat 

Bantuan yang merujuk pada penyediaan barang atau makanan yang 

dibutuhkan selama masa tanggap darurat. Penyediaan ini dilakukan selama masa 

bencana dan sesudah bencana, selain dari pemberian diatas juga penjaminan atas 

keselamatan jiwa korban bencana. Dilakukan dalam durasi singkat maupun lama. 

Untuk bantuan darurat sendiri saya mengambil definisi langsung dari 

tempat penelitian atau Kementerian Sosial yang berlandaskan Undang-undang 

No.24 Tahun 2007 yang berbunyi: 

“Segala upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar 

pada saat keadaan darurat”.47 

 

4. Rehabilitasi 

Tahap ini meliputi keputusan dan tindak lanjut setelah bencana selesai. 

Bertujuan untuk memulihkan atau mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat 

yang terdampak bencana seperti sedia kala, selain itu juga diberikan motivasi dan 

 
46 Bevaloa, Op. Cit, Hlm. 20 
47 https://www.kemsos.go.id/content/bantuan-darurat-bencana 
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difasilitasi agar menyesuaikan situasi setelah atau dampak dari bencana.48 

5. Rekonstruksi  

Adalah tahap terakhir yang memfokuskan pada pembangunan kembali 

kehidupan masyarakat yang telah rusak akibat bencana dengan tujuan 

pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Pembangunan ini tidak hanya 

merujuk pada sektor yang bersifat fisik namun juga dibidang sosial, ekonomi, 

keluarga, dan lain sebagainya. 

Selain itu Moe dan Patrhanarakul juga membuat siklus hidup manajemen 

bencana dan manajemen bencana modern, ada 4 (empat) sifat yang dihasilkan dan 

merupakan keputusan penting dalam manajemen bencana yaitu: mitigasi, 

kesiapsiagaan, respon, dan pemulihan. Pertama, mitigasi diartikan sebagai 

tindakan yang diambil sebelum terjadinya sebuah bencana yang ditujukan sebagai 

pengurangan risiko bencana atau menghilangkan dampak dari bencana.49 Kedua, 

kesiapsiagaan berarti perencanaan tindakan untuk merespon apa bila terjadinya 

bencana, juga didefinisikan sebagai keadaan siap siaga dalam menghadapi krisis, 

bencana, dan kondisi darurat lainnya.50 Ketiga, respon adalah tindakan yang 

dilakukan sesegera mungkin ketika sebelum, selama, dan setelah peristiwa 

bencana terjadi, tujuan dari fase ini untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi 

kerusakan, meningkatkan pemulihan awal bencana. Keempat, pemulihan 

merupakan kegiatan mengembalikan sistem infrastruktur kepada standar 

operasional minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang untuk 

mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi normal atau keadaan yang 

lebih baik. 

 
48 Bevaola, Op. Cit, Hlm. 21 
49 Bevaloa, Op. Cit, Hlm. 22 
50 Bevaloa, Op. Cit, Hlm. 24 
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2.2.5  Kebijakan 

Menurut William Dunn yang memiliki pendapat tentang kebijakan publik  

merupakan:  

“sebuah pedoman yang berisi nilai-nilai dan norma-norma yang memiliki 

kewenangan dalam mendukung segala tindakan pemerintah dalam wilayah 

yurisdiksinya. Kebijakan publik muncul dari adanya permasalahan publik 

dan kebijakan yang dihasilkan merupakan upaya untuk menyelesaikan 

masalah tersebut. Namun tidak semua permasalahan menjadi 

permasalahan publik yang dianggap membutuhkan suatu kebijakan. 

Lahirnya suatu kebijakan akan melalui suatu proses yang disebut siklus 

kebijakan publik”.51 

Sementara Thomas R. Dye dalam bukunya yang fenomenal introducing 

Public Policy menjelaskan bahwa kebijakan Negara merupakan: whatever 

government choose, to do or not to do. Yang mempunyai arti, kebijakan Negara 

adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak 

melakukan sama sekali, sehingga ketika pemerintah melakukan sebuah tindakan 

maka akan disebut sebagai keputusan, dan apabila pemerintah tidak melakukan 

apapun itu juga disebut sebagai keputusan.52 Karena pemerintah sebuah pihak 

yang memiliki power atau kekuatan yang membawahi politisi, militer, jaksa, dan 

berbagai pemegang kekuasaan yang lainnya, yang bisa saja memberikan perintah 

untuk mengatasi segala problem yang terjadi. 

Terdapat beberapa proses dalam kebijakan publik, agar kebijakan tersebut 

dapat dinilai kualitasnya dan menjadikan sebuah keputusan yang mempunyai 

khualitas yang baik dan dapat diterapkan dalam lini kehidupan masyarakat. proses 

tersebut  telah melalui berbagai tahapan atau metode, sehingga kebijakan yang 

 
51 Dunn, William N, Pengantar Analisis Kebijakan Public Edisi Kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada 
University Press, cetakan ke-5, 2003 
52 Syafiie, Inu Kencana, Ilmu Pemerintahan, Jakarta, Bumi Aksara, cetakan ke-2, 2014, 355 
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akan dihasilkan memiliki kualitas dan perhitungan yang mumpuni tentang 

bagaimana mengatasi permasalahan, hal tersebut meliputi: 

 

Gambar 2.2 Proses Kebijakan Publik 

Sumber: William N. Dunn Hal. 25 

 

Dijelaskan dalam skema tersebut bahwa kebijakan public memiliki 5 

(lima) tahapan yang memiliki kedekatan satu sama lainnya. Sehingga dengan 

melihat skema tersebut kita akan lebih mudah memahaminya, fase tersebut antara 

lain: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi 

kebijakan, penilaian kebijakan. Tahapan dalam proses pembuatan kebijakan 

tersebut mempunyai kaitan yang erat satu dengan yang lain sehingga antar proses 
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tersebut masing-masing memiliki fungsi yang relevan dan tidak ada yang 

dikesampingkan.  Yang akan dijabarkan sebagai berikut: 

Pertama, penyusunan agenda dan perumusan masalah merupakan tahapan 

yang dapat mendefinisikan masalah yang dapat memasok pengetahuan yang 

relevan dengan kebijakan yang mempermasalahkan tentang asumsi dasar tentang 

definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan 

agenda setting. Perumusan masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi 

tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan 

yang memungkinkan, memadukan segala pandangan yang berbeda atau 

bertentangan, dan merancang peluang terbentuknya kebijakan baru yang lebih 

baik. Fase ini memiliki karakteristik dimana para pejabat yang dilantik dan yang 

terpilih akan mendistribusikan masalah-masalah pada agen publik. Kelemahan 

dari tahap ini adalah banyak masalah yang tidak tersentuh oleh mereka dan 

menunda masalah lainnya untuk diselesaikan.53 

Perumusan agenda kebijakan merupakan sebuah fase dasar dalam sebuah 

pembentukan kebijakan, yang memiliki peran sangat besar dalam penentu 

keberlanjutan kebijakan tersebut. Barbara Nelson juga berpendapat bahwa: 

“Proses agenda kebijakan terjadi ketika pejabat publik yang berwenang 

mempelajari tentang permasalahan baru, memberikan pandangan secara 

individu atau personal dan memobilisasi kelompok yang mereka miliki 

untuk menanggapi permasalah yang di bahas”.54 

 

Kedua, formulasi kebijakan dan peramalan, dapat menyediakan 

pengetahuan yang relevan dengan regulasi atau kebijakan tentang permasalahan 

yang akan terjadi di masa mendatang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, 

 
53 Op cit. Dunn, William N. hlm. 24-26 
54 https://www.academia.edu/10176244/proses_perumusan_kebijakan_publik 

https://www.academia.edu/10176244/proses_perumusan_kebijakan_publik
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termasuk tidak melakukan tindakan apapun. Hal tersebut dilakukan pada tahap 

formulasi kebijakan, peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel, 

potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang 

sudah ada atau yang akan diusulkan, mempelajari kendala yang mungkin akan 

terjadi dalam pencapaian tujuan yang ditentukan, dan memperhitungkan 

kelayakan politik. Karakteristik dari fase ini para pejabat akan merumuskan 

berbagai akternatif kebijakan untuk mengatisipasi masalah, pada tahapan ini perlu 

membuat perintah kepada eksekutif, keputusan peradilan, dan legislatif. 

Pada tahapan ini merupakan lanjutan dari tahap pertama dimana 

pengetahuan sangatlah berdampak besar dalam proses ini. Lester dan Stewart 

berpandapat bahwa: 

“formulasi kebijakan merupakan sebuah tahap dalam proses pembuatan  

kebijakan dimana isu yang sedang dibahas atau terjadi menjadi agenda 

pemerintah dan diteruskan dalam bentuk peraturan atau hukum publik”.55 

 

Ketiga, adopsi kebijakan dan rekomendasi, mempunyai peran sebagai 

penghasil pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang berkenaan dengan 

manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang memiliki dampak di masa yang 

mendatang dan telah diestimasikan melalui peramalan. Hal tersebut membantu 

pengambilan keputusan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi memberikan 

manfaat mengestimasikan tingkat risiko serta ketidakpastian, akibat ganda, 

menentukan kriteria dalam penentuan pilihan kebijakan, dan menentukan 

pertanggungjawaban secara administratif bagi implementasi atau penerapan 

kebijakan, implementasi kebijakan ini lebih mengarah pada kondisi terkini atau 

yang tengah terjadi . Karakteristik tahap ini, alternatif kebijakan yang diadopsi 

 
55 Ibid, Kebijakan, Hlm 18 
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dengan dukungan mayoritas atau sebagian besar anggota parlemen, consensus 

kepala lembaga dan keputusan peradilan hukum. 

Keempat, implementasi kebijakan dan pemantauan, monitoring 

menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang telah diambil 

sebelumnya. Hal tersebut membantu pengambilan keputusan pada tahap 

implementasi kebijakan, banyak lembaga Negara memantau hasil dari penerapan 

kebijakan di segala bidang mulai dari sosial, pendidikan, kesehatan, dan 

sebagainya. Pemantauan berguna untuk menilai tingkat kepatuhan, memberikan 

dampak baik buruknya program, dan menganalisis siapa yang bertanggung jawab 

dalam kegiatan tersebut. Karakteristik dalam tahap ini kebijakan yang telah 

diambil dijalankan oleh segenap lembaga Negara yang memobilisasi sumberdaya 

manusia dan financial.56 Pada tahapan ini kebijakan akan dijalankan sesuai 

dengan agenda yang telah ditentukan atau dirumuskan sejak awal, dan dilihat 

dampak yang akan ditimbulkan. 

Hal tersebut juga dituangkan oleh James Anderson yang berpendapat 

tentang implementasi, yakni: 

“bahwa ilmplementasi kebijakan atau  program merupakan sebuah bagian 

dari proses administrasi, dimana proses tersebut digunakan sebagai desain 

pelaksanaan sistem adminitrasi yang terjadi setiap waktu. Yang 

berkorelasi dengan pelaksaan, isi dan dampak kebijakan”57. 

 

Kelima, penilaian kebijakan dan evaluasi, memberikan informasi yang 

relevan dengan kebijakan tentang kesesuaian antara kebijakan dengan hasil yang 

diharapkan. Hal ini berguna dalam tahap penilaian kebijakan dan proses 

pembuatan kebijakan, evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai 

seberapa jauh penyelesaian masalah yang dilakukan, tetapi juga memberikan 

 
56 Op cit. Dunn, William N. hlm. 28 
57 Op. Cit. kebijakan. Hlm. 35 
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sumbangsih dalam klarifikasi dan kritik terhadap kebijakan yang telah di 

implementasikan, nilai yang mendasari regulasi, dan penyesuaian rumusan 

masalah awal pembentukan kebijakan. Karakteristik fase ini unit-unit 

pemeriksaan melakukan evaluasi terhadap kinerja badan eksekutif, legislatif, dan 

peradilan dalam melaksanakan tugas, apakah telah sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan dan kesepakatan awal. 

Pendapat tentang evaluasi kebijakan juga dibahas oleh Anderson yang 

mengatakan bahwa: 

“evaluasi kebijakan berpusat pada estimasi, penilaian dan taksiran 

terhadap implementasi dan akibat-akibat yang berdampak pada kebijakan. 

Sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan sebetulnya bisa dilakukan 

terhadap seluruh tahap atau proses kebijakan dan bukan hanya di akhir 

saja”.58 

 

Untuk penelitian kali ini, peneliti memfokuskan pada bagian implementasi 

kebijakan. Dimana pemerintah selaku pemangku utama kekuasaan akan bertugas 

dalam menanggulangi kebijakan yang terjadi di Indonesia, manajemen bencana 

tersebut dilakukan oleh Kementerian Sosial yang memiliki fungsi sebagai 

penjamin kehidupan dan kondisi sosial masyarakat yang tertimpa bencana alam. 

Penerapan kebijakan merupakan tahapan paling penting, di karenakan kebijakan 

yang telah disepakati akan di uji kualitasnya. Apakah kebijakan tersebut mampu 

memberikan kenyamanan tepada rakyat atau gagal memberikan kesejahteraan 

kepada rakya. 

 

 
58 Op. Cit. kebijakan. Hlm. 48-49 


