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II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

 

 

A. Tinjauan Tentang Strategi 

 

1. Pengertian Strategi 

 

 

Menurut Nawawi (2012:147) dari sudut etimologis berarti penggunaan kata 

“strategik” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara 

dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi.  

 

Menurut Assauri (2013:12) istilah strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang 

ingin dicapai, upaya untuk mengomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan oleh 

siapa yang mengerjakannya, bagaimana cara mengerjakannya, serta kepada siapa 

saja hal-hal tersebut pula dikomunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa 

hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Suatu strategi terdiri dari suatu kumpulan 

pilihan yang terintegrasi, dan perlu dipahami bahwa pilihan tersebut belum tentu 

dapat menjangkau atau memenuhi pilihan yang dianggap penting dari suatu hal 

yang dihadapi oleh pimpinan atau eksekutif. Secara jelas strategi merupakan suatu 

peralatan komunikasi, dimana orang strategis harus berupaya untuk dapat 

meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang dapat mengetahui apa maksud dan 

tujuan dari organisasinya, serta bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam 
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pelaksanaan aksinya, atau direalisasikannya. Berdasarkan uraian tersebut, strategi 

diarahkan atau dialamatkan, bagaimana organisasi itu berupaya memanfaatkan 

atau mengusahakan agar dapat memengaruhi lingkungannya, serta memilih upaya 

pengorganisasian internal, dimana yang terakhir ini bukan merupakan bagian dari 

strategi. 

 

Menurut Effendy (2004:300) strategi pada hakikatnya adalah perencanaan 

(planning) dan manajemen (management) untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi 

untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang 

hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik 

operasionalnya. Di dalam penggunaan strategi, ada yang disebut dengan 

manajemen stratgeis (strategic management) yang merupakan proses manajemen 

yang komprehensif dan berkelanjutan yang ditujukan untuk memformulasikan dan 

mengimplementasikan strategi yang efektif. 

 

Menurut Griffin (2004:228) titik awal memformulasikan strategi biasanya dengan 

menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). Dalam 

analisis SWOT, strategi untuk mencapai misi suatu organisasi adalah dengan 

mengeksploitasi peluang dan kekuatan suatu organisasi, dan pada saat yang sama 

menetralisasikan ancamannya dan menghindari (atau memerbaiki) kelemahannya. 

 

Berdasarkan uraian tentang strategi di atas, dapatlah dinyatakan bahwa strategi 

merupakan suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-masing 

individu dapat bekerjasama dalam suatu organisasi, dalam upaya pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Penekanan upaya pada kerjasama itu, maka 
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strategi haruslah dapat menggambarkan arah keputusan yang tepat atau cocok, dan 

hal ini penting sebagai dasar arah pencapaian suatu maksud dan tujuan organisasi. 

Strategi harus dapat menghasilkan sumber-sumber daya yang nyata, tidak hanya 

berupa pendapatan atau keuntungan, tetapi juga dapat berupa sumber daya yang 

tidak berwujud atau berwujud, seperti reputasi, komitmen individu atau karyawan, 

identitas merek dan lainnya. 

 

Perlu didasari bahwa pada dasarnya strategi yang dijelaskan oleh suatu organisasi 

adalah sekumpulan komitmen atau tindakan atau aksi yang terintegrasi dan 

terkoordinasi, untuk mengusahakan atau mengolah kompetensi dan sekaligus 

guna mendapatkan keunggulan bersaing organisasi. Strategi yang dijalankan 

organisasi seperti yang digambarkan tersebut, sering dikaitkan dengan upaya 

pengintegrasian dan pengalokasian sumber-sumber daya, kapabilitas dan 

kompetensi organisasi, agar dapat memeroleh keberhasilan di dalam lingkungan 

eksternalnya yang selalu berubah. 

 

2. Jenis-Jenis Startegi 

  

Adapun dijelaskan oleh Wecheler dan Backoff dkk (2010:63) jenis-jenis strategi 

meliputi :  

a) Strategi ekspansi : penerapan strategi terutama sekali ditujukan bagi 

peningkatan status, kapasitas, serta sarana-sarana yang berdampak mampu 

memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman. 
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b) Strategi transformasi : pada strategi ini ditandai oleh adanya kebutuhan 

dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal ataupun internal, yang 

pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. 

c) Strategi isolasi : strategi isoasi yang memiliki ciri adanya penolakan aktif 

terhadap tekanan eksternal yang tengah dihadapi oleh organisasi.  

 

3. Tipe-Tipe Strategi  

 

Menurut Salusu (2006:104) tipe-tipe strategi meliputi :   

a) Strategi organisasi : strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, 

nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. 

b) Strategi program : strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-

implikasi strategi dari suatu program tertentu. 

c) Strategi pendukung : strategi ini memusatkan perhatian pada pemanfaatan 

sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas 

organisasi. 

d) Strategi kelembagaan : fokus dari strategi institusional adalah 

mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-

inisiatif strategi.  
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4. Evaluasi Dari Strategi  

 

Dikaitkan dengan penelitian ini yaitu strategi menanggulangi kekeringan di 

Kecamatan Sukabumi, menurut Akdon (2009:277) meliputi upaya-upaya untuk 

memonitor seluruh hasil-hasil dari pembuatan dan penerapan strategi termasuk 

mengukur kinerja organisasi serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.  

 

Menurut Assauri (2013:15) keberhasilan suatu strategi sangat dipengaruhi oleh 

implementasi strategi yang efektif, yang ditentukan oleh tingkat kemampuan dari 

kepemimpinan strategi. Implementasi strategi adalah proses eksekusi strategi, 

yang menekankan pada tindakan menempatkan strategi ke dalam pengaruh yang 

menjamin keputusan organisasi dan konsisten.  

 

Proses implementasi mencakup penyaringan untuk membersihkan dan mengubah 

suatu strategi, menjadi informasi yang dibuat tersedia melalui upaya implementasi 

terdahulu, sedangkan tujuan dari implementasi adalah untuk membuat lebih 

terjaminnya perumusan strategi menjadi lebih komprehensif dan lebih 

terinformasi secara baik. Tujuan lainnya adalah menerjemahkan gagasan yang 

tepat ke dalam tindakan yang dapat dieksekusi, yang kadang-kadang dapat 

menghasilkan gagasan yang lebih baik. 
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B. Tinjauan Tentang Bencana Alam 

 

 

1. Pengertian Bencana Alam 

 

Istilah bencana dapat diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan kesusahan, 

kerugian, penderitaan, malapetaka, kecelakaan dan mara bahaya. Menurut 

Nurrachman (2007:3) bencana merupakan kejadian yang luar biasa, diluar 

kemampuan normal seseorang menghadapinya, menakutkan dan juga mengancam 

keselamatan jiwa. Akibatnya, berbagai bangunan penting hancur, korban jiwa 

berjatuhan dan memengaruhi kondisi psikologis dari mereka yang terkena dampak 

bencana. 

 

Menurut Kodoatie dan Sjarief (2004:67) bencana merupakan gangguan atau 

kekacauan pada pola normal kehidupan. Gangguan atau kekacauan ini biasanya 

hebat, terjadi tiba-tiba, tidak disangka-sangka dan wilayah cakupan cukup luas. 

Dampak kepada manusia seperti kehilangan jiwa, luka-luka dan kerugian harta 

benda. Dampak ke pendukung utama struktur sosial dan ekonomi seperti 

kerusakan infrastruktur berupa sistem jalan, air bersih, listrik, komunikasi dan 

pelayanan penting lainnya. 

 

Menurut Sembiring (2009:10) bencana adalah  peristiwa  atau  rangkaian  

peristiwa yang  mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan penghidupan  

masyarakat  yang  disebabkan,  baik  oleh faktor  alam  dan/atau  faktor  nonalam  

maupun  faktor manusia  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban jiwa  

manusia,  kerusakan  lingkungan,  kerugian  harta benda, dan dampak psikologis.  
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Menurut Tohari (2008:58) bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi 

aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah 

longsor) dan aktivitas manusia. Kerugian yang terjadi dalam bidang keuangan dan 

struktural, bahkan sampai kematian yang disebabkan karena ketidakberdayaan 

manusia akibat kurang ancaman dan kerentanan bencana baiknya manajemen 

keadaan darurat. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk 

mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Pemahaman ini 

berhubungan dengan pernyataan : “Bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu 

dengan ketidakberdayaan”. Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya 

tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan  manusia, 

misalnya gempa bumi di wilayah tidak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian 

istilah alam juga ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau 

malapetaka tanpa keterlibatan manusia. Besarnya potensi kerugian juga 

tergantung pada bentuk bahayanya sendiri, mulai dari kebakaran, yang 

mengancam bangunan individual, sampai peristiwa tabrakan meteor besar yang 

berpotensi mengakhiri peradaban umat manusia.  

 

2. Jenis – Jenis Bencana Alam 

 

Menurut (Data Informasi Bencana Indonesia, DIBI-BNPB:2008) dilihat dari 

potensi bencana yang ada, Indonesia merupakan negara dengan potensi bahaya 

(hazard potency) yang sangat tinggi dan beragam baik berupa bencana alam, 

bencana ulah manusia ataupun kedaruratan komplek. Beberapa potensi tersebut 

antara lain adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, 

kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, kebakaran perkotaan dan permukiman, 
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angin badai, wabah penyakit, kegagalan teknologi dan konflik sosial. Potensi 

bencana yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok 

utama, yaitu potensi bahaya utama (main hazard) dan potensi bahaya ikutan 

(collateral hazard).  

 

Potensi bahaya utama (main hazard potency), antara lain dapat dilihat pada peta 

rawan bencana gempa di Indonesia yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah 

wilayah dengan zona-zona gempa yang rawan, peta kerentanan bencana tanah 

longsor, peta daerah bahaya bencana letusan gunung api, peta potensi bencana 

tsunami, peta potensi bencana kekeringan, banjir, dan lain-lain. 

  

Menurut Sembiring (2009:11) dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, berdasarkan jenis dan klasifikasinya, 

bencana yang terjadi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :  

a) Bencana alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 

peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, 

tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah 

longsor.  

b) Bencana non-alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, 

gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.  

c) Bencana sosial : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian 

peristiwa karena manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau 

antar komunitas masyarakat dan terror. 
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Pembagian jenis bencana dikaitkan dengan penelitian ini yaitu bencana 

kekeringan, dimana dijelaskan dalam (Pedoman Penyusunan Rencana 

Penanggulangan Bencana Tahun 2008) bahaya kekeringan dialami berbagai 

wilayah di Indonesia hampir setiap musim kemarau. Hal ini erat terkait dengan 

menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Penurunan fungsi tersebut 

ditengarai akibat rusaknya ekosistem akibat pemanfaatan lahan yang berlebihan, 

dampak dari kekeringan ini adalah kelangkaan air bersih, kekurangan bahan 

makanan hingga dampak yang terburuk adalah banyaknya gejala kurang gizi 

bahkan kematian. 

 

Sedangkan menurut Kodoatie (2004:87) bencana kekeringan adalah dampak dari 

perubahan iklim global, El Nino dan La Nina. El Nino sebagai penyimpangan 

iklim yang mengakibatkan kemarau panjang, sedangkan La Nina yang 

menyebabkan musim penghujan panjang, keduanya merupakan fenomena alam 

yang bersifat normal dan selalu terulang pada pola tertentu. 

 

Sedangkan menurut Wilson & Piper (2010:23) fenomena bencana kekeringan dan 

dampak negatif yang ditimbulkan merupakan sebuah isu permasalahan dalam 

penataan ruang yang erat kaitannya dengan perubahan iklim global. Di dalam 

laporan kelompok kerja IV IPCC (Inter-Governmental  Panel  on  Climate  

Change/Panel antar Pemerintah dalam bidang perubahan iklim), 

merekomendasikan studi resiko kebencanaan sebagai alat dalam melakukan 

penilaian adaptasi terhadap bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim. 
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Berdasarkan pra-riset pada Jumat, 23 Maret 2015 di Kantor Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung, Kecamatan 

Sukabumi adalah salah satu contoh dari wilayah yang dapat dikatakan sebagai 

wilayah yang memiliki peluang besar terjadinya kekeringan. Menurut  Data 

Informasi Bencana Indonesia (DIBI-BNPB 2011) berdasarkan penyebabnya, 

bencana kekeringan termasuk kedalam kategori bencana yang disebabkan oleh 

alam. Karakteristik bencana kekeringan cukup berbeda dari bencana yang lain, 

karena datangnya yang tidak tiba-tiba namun timbul secara perlahan dan mudah 

diabaikan. Dampaknya akan terasa ketika lahan-lahan produktif seperti pertanian 

tiba-tiba mengalami kegagalan panen maupun penurunan kualitas, akibat yang 

lebih ekstrim lagi adalah rusaknya sistem tanah yang berujung tidak 

termanfaatkannya guna lahan yang optimal, kelaparan, dan rusaknya sistem sektor 

pertanian. Tercatat selama kurun waktu (1811-2011) jumlah kejadian bencana 

kekeringan menempati urutan ketiga terbesar setelah banjir dan kebakaran. 

 

3. Penyebab Bencana Alam 

 

Menurut Kodoatie dan Sjarief (2004: 68) penyebab bencana dapat dibagi menjadi 

dua yaitu alam dan manusia atau dapat juga karena faktor keduanya. Secara alami 

bencana akan selalu terjadi di muka bumi, misalnya tsunami, gempa bumi, 

gunung meletus, jatuhnya benda-benda dari langit ke bumi, tidak adanya hujan 

pada suatu lokasi dalam waktu yang relatif lama sehingga menimbulkan bencana 

kekeringan atau sebaliknya curah hujan yang sangat tinggi di suatu lokasi 

menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor. Bencana oleh aktivitas manusia 

adalah terutama akibat eksploitasi alam yang berlebihan, alih tata guna lahan 
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meningkat, pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan kebutuhan pokok dan 

non-pokok meningkat, serta kebutuhan infrastruktur juga meningkat.  

 

3.1 Penyebab Kekeringan 

 

Menurut Marjenah (2002:109) kekeringan yang panjang sebagai akibat dari badai 

El Nino telah melanda sebagian belahan bumi, termasuk diantaranya Indonesia. 

Badai El Nino yang kering menyebabkan hutan tropis mengalami kekeringan, 

curah hujan yang rendah menyebabkan serasah dan pohon-pohon menjadi kering. 

Kemudian pengertian kekeringan dapat diklasifikasikan lebih spesifik sebagai 

berikut : 

a) Kekeringan Meteorologis 

Kekeringan ini berkaitan dengan tingkat curah hujan yang terjadi berada di 

bawah kondisi normal dalam suatu musim, perhitungan tingkat kekeringan 

meteorologis merupakan indikasi pertama terjadinya kondisi keekringan. 

b) Intensitas kekeringan berdasarkan definisi meteorologis, sebagai berikut: 

1) Kering : apabila curah hujan antara 70%-80%, dari kondisi normal 

(curah hujan di bawah normal). 

2) Sangat kering : apabila curah hujan antara 50%-70% dari kondisi 

normal (curah hujan jauh di bawah normal). 

3) Amat sangat kering : apabila curah hujan di bawah 50% dari kondisi 

normal (curah hujan amat jauh di bawah normal). 

c) Kekeringan Hidrologis 

Kekeringan ini berkaitan dengan berkurangnya pasokan air permukaan dan 

air tanah. Kekeringan hidrologis diukur dari ketinggian muka air waduk, 
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danau dan air tanah. Ada jarak waktu antara berkurangnya curah hujan 

dengan berkurangnya ketinggian muka air sungai, danau dan air tanah, 

sehingga kekeringan hidrologis bukan merupakan gejala awal terjadinya 

kekeringan. 

 

Kemudian faktor penyebab kekeringan adalah :  

a) Adanya penyimpangan iklim  

b) Adanya gangguan keseimbangan hidrologis  

c) Kekeringan agronomis 

 

Penyimpangan iklim, menyebabkan produksi uap air dan awan di sebagian 

Indonesia bervariasi dari kondisi sangat tinggi ke rendah atau sebaliknya, 

sehingga menyebabkan penyimpangan iklim terhadap kondisi normalnya. Jumlah 

uap air dan awan yang rendah akan berpengaruh terhadap curah hujan, apabila 

curah hujan dan intensitas hujan rendah akan menyebabkan kekeringan. 

Gangguan keseimbangan hidrologis, kekeringan juga dipengaruhi oleh adanya 

gangguan hidrologis seperti:  

a) Terjadinya degradasi Daerah Aliran Sungai (DAS) terutama bagian hulu 

mengalami alih fungsi lahan dari bervegetasi menjadi non-vegetasi yang 

menyebabkan terganggunya sistem peresapan air tanah. 

b) Kerusakan hidrologis daerah tangkapan air bagian hulu menyebabkan 

waduk dan saluran irigasi terisi sedimen, sehingga kapasitas tampung air 

menurun tajam.  

c) Rendahnya cadangan air waduk yang disimpan pada musim penghujan 

akibat pendangkalan menyebabkan cadangan air musim kemarau sangat 
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rendah sehingga memicu terjadinya kekeringan. Kekeringan agronomis, 

terjadi sebagai akibat kebiasaan petani memaksakan menanam padi pada 

musim kemarau dengan ketersediaan air yang tidak mencukupi.  

 

Wilayah yang biasa mengalami kekeringan umumnya terjadi di wilayah-wilayah 

sebagai berikut :  

a) Areal pertanian tadah hujan  

b) Daerah irigasi golongan  

c) Daerah gadu liar 

d) Daerah endemik kekeringan 

 

3.2 Dampak - Dampak Kekeringan 

 

Menurut Kodoatie dan Sjarief (2004:146) dampak bencana yaitu pengaruh atau 

segala sesuatu yang terjadi akibat bencana. Berbagai dampak yang ditimbulkan 

akibat terjadinya bencana adalah kematian, luka-luka, kerusakan, kehilangan dan 

kehancuran harta benda, sumber mata pencaharian dan hasil pertanian, gangguan 

proses produksi, gangguan gaya hidup, kehilangan tempat tinggal, kerusakan 

infrastruktur, gangguan sistem pemerintahan, kerugian ekonomi, dampak 

psikologi, dan lain-lain.  

 

Sedangkan menurut Suharto (2005:5) bencana juga merupakan salah satu faktor 

besar yang dapat menghambat lajunya pembangunan nasional, dalam 

pembangunan terdapat fungsi-fungsi pembangunan, dimana fungsi tersebut 

memunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu peningkatan pertumbuhan 
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ekonomi (economic growth), perawatan masyarakat (community care) dan 

pengembangan manusia (human development).  

 

Kemudian dijelaskan oleh Maarif (2009:9) semua fungsi pembangunan tersebut 

dapat terhambat atau bahkan hilang apabila terjadi suatu bencana. Bencana  juga 

merupakan salah satu faktor penyebab menurunnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat. Untuk itu, berbagai unsur terkait harus menjadikan pengurangan 

resiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional, sehingga bencana dapat 

dicegah atau paling tidak dapat dikurangi dampaknya. Dampak akibat terjadinya 

kekeringan antara lain :  

a) Menyebabkan terganggunya hidrologis lingkungan yang berakibat 

terjadinya kekurangan air pada musim kemarau.  

b) Kelangkaan air bersih. 

 

Kategori pengelolaan wilayah kekeringan secara umum dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu :  

a) Wilayah yang sawahnya mengalami kekeringan pada lokasi yang sama, 

daerah tersebut umumnya terjadi di bagian hilir daerah irigasi, daerah yang 

sumber irigasinya hanya mengandalkan debit sungai atau tidak terdapat 

waduk dan daerah sawah tadah hujan yang terdapat sumber air alternatif 

(air buangan, air tanah dangkal).  

b) Wilayah yang areal sawahnya mengalami kekeringan lebih besar atau 

sama dengan areal yang aman kekeringan, daerah tersebut bisa terjadi di 

bagian tengah/hilir daerah irigasi dan daerah yang sumber irigasinya hanya 
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mengandalkan debit sungai atau tidak terdapat waduk serta tidak kesulitan 

mendapatkan sumber air alternatif untuk irigasi. 

c) Wilayah dimana areal sawahnya mengalami rawan kekeringan lebih kecil 

dari areal yang aman, daerah tersebut umumnya masih terdapat sumber air 

alternatif untuk irigasi walaupun jumlahnya masih kurang. 

 

Pentingnya pengelolaan kekeringan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai 

berikut :  

a) Terjadinya kekeringan pada tahun yang sama saat terjadi anomali iklim 

maupun kondisi iklim normal.  

b) Periode ulang anomali iklim cenderung acak sehingga sulit untuk 

dilakukan adaptasi.  

c) Kekeringan berulang pada tahun yang sama di lokasi yang sama.  

d) Dampak anomali iklim bervariasi antara wilayah.  

e) Kekeringan hanya dapat diturunkan besarannya dan tidak dapat 

dihilangkan. 

  

Dengan pertimbangan tersebut sehingga diperlukan pengelolaan terencana dengan 

semua pemangku kepentingan yaitu, : Pemerintah Kota Bandar Lampung dan 

khusunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang 

bertanggungjawab besar dalam kegiatan pencegahan benana mulai dari tahap 

mitigasi dan lain-lain agar dapat dijadikan sebagai organisasi yang bedaya guna 

dan berhasil guna dalam penanggulangan bencana kekeringan yang terjadi di 

Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. 
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4. Tahap Penanggulangan Bencana 

 

Berdasarkan penjelasan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2012:884) 

upaya penanggulangan bencana merupakan usaha berkelanjutan yang 

direncanakan dan dikoordinir untuk mereduksi atau meminimalisir dampak suatu 

bencana dengan tujuan agar masyarakat daerah rawan bencana merasa aman 

dalam melakukan aktivitas sehari-hari, namun tetap mengerti dan memahami 

betul kondisi lingkungannya sehingga selalu waspada.  

 

Menurut Soeladi (1995:9) penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan 

dengan mengandalkan suatu instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya 

kerja sama antar instansi, karena sebagai suatu sistem kerja sama, disini dapat 

secara langsung bersama-sama menangani proyek tertentu, namun juga dapat 

secara partial yaitu tidak langsung, dimana saling melengkapi untuk 

penanggulangan bencana yang terjadi di suatu daerah. Penanggulangan bencana 

meliputi lima fase umum, yaitu prediksi (prediction), peringatan (warning), 

bantuan darurat (emergency relief), rehabilitasi (rehabilitation), rekonstruksi 

(reconstruction).  

 

Fase-fase tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan mengacu pada UN/ISDR (2002) 

antara lain, sebagai berikut :  

  

a) Prediksi (prediction) : dalam fase ini, dilakukan kegiatan mitigasi dan 

kesiapsiagaan melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural. 

Langkah struktural yaitu langkah yang dilakukan untuk mengurangi 
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dampak buruk dari bencana alam, kerusakan lingkungan dan bencana 

teknologi. Sedangkan langkah non-struktural yaitu tindakan yang diambil 

pada saat awal terjadi bencana untuk memastikan respon yang efektif 

terhadap dampak bahaya, termasuk peringatan dini yang efektif dan tepat 

waktu, serta evakuasi sementara penduduk dan barang dari lokasi 

terancam bencana.  

b) Peringatan (warning) : fase ini mengacu pada penyediaan informasi yang 

efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, agar 

individu dapat mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi 

resiko dan mempersiapkan respon yang efektif.  

c) Bantuan darurat (emergency relief) : pemberian bantuan atau pertolongan 

selama atau segera setelah bencana terjadi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan kebutuhan yang mendasar orang-orang yang terkena. Hal ini 

dapat langsung dalam jangka pendek atau jangka panjang.  

d) Rehabilitasi (rehabilitation) : fase ini mencakup keputusan dan tindakan 

yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau 

memerbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan 

memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko 

bencana.  

e) Rekonstruksi (reconstruction) : fase ini mencakup semua kegiatan yang 

penting dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa 

mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan 

pemberian bantuan darurat, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 
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Menurut Warta (2012:15) kegiatan yang penting dalam menanggulangi bencana 

kekeringan meliputi :  

 

a) Mitigasi dan kesiapsiagaan (mitigation and preparedness) 

Dijelaskan oleh Warta (2012: 15), mitigasi atau penjinakan adalah segala 

kegiatan yang bertujuan memperkecil kerugian yang timbul akibat 

peristiwa bencana kekeringan, terutama terhadap jiwa raga manusia, harta 

benda dan berbagai bangunan. Mitigasi menurut UU RI Nomor 24 Tahun 

2007, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dan meminimalkan 

risiko serta dampak bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 

penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.  

 

Tindakan mitigasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

24 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, 

meliputi :  

1) Pelaksanaan penataan tata ruang  

2) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan dan  

3) Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan  

 

Isu utama dalam mitigasi menurut UU RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu :  

1) Sasaran mitigasi : prinsip utama dalam mitigasi adalah menyelamatkan 

jiwa dan harta. Skala bencana dan jumlah korban yang mungkin 

ditimbulkan adalah  alasan utama yang mendasari pentingnya mitigasi.  
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2) Mengurangi bahaya atau kerawanan : perlindungan terhadap ancaman 

terjadinya bencana dapat dicapai dengan menyingkirkan penyebab 

ancaman ataupun dampaknya mengurangi tingkat kerawanannya. 

Misalnya kebijakan penetapan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR).  

3) Peralatan, kekuatan (power) dan anggaran : pengurangan resiko bencana 

perlu dibangun melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan bersama. 

Misalnya, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai peralatan dan 

wewenang yang dimilikinya dalam banyak cara untuk menjamin 

keselamatan masyarakat. 

 

Menurut Susanto (2012:32) kebijakan mitigasi sering dikatakan penerapannya 

sebelum terjadinya bencana. Kenyataannya, waktu yang paling tepat untuk 

mengimplementasikan kebijakan mitigasi adalah setelah terjadinya bencana. 

Kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan akibat bencana menjadi 

tinggi dan kemauan politik untuk melaksanakannya biasanya sedang tinggi. 

Misalnya, pembangunan sistem peringatan dini (early warning system).  

 

Kebijakan mitigasi dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara :  

1) Aktif dan pasif : untuk kebijakan yang aktif, pemerintah mendorong 

tindakan yang diharapkan dengan memberikan insentif. Untuk kebijakan 

yang bersifat pasif, pemerintah mencegah tindakan yang tidak diharapkan 

dengan menggunakan pengendalian dan hukuman.  

2) Struktural dan non-struktural : mitigasi struktural melibatkan kebijakan 

yang bersifat fisik, dengan cara memanfaatkan teknologi, seperti 
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pembuatan kanal khusus untuk pencegahan banjir, bangunan tahan gempa, 

memberikan tambahan sistem perkuatan tanggul ataupun sistem 

peringatan dini (early warning system). Sedangkan kebijakan non-

struktural lebih bersifat non teknis seperti legalitas, asuransi, sosialisasi 

dan arahan yang tepat tentang potensi resiko bencana yang mungkin 

terjadi. Kebijakan mitigasi, baik yang bersifat struktural maupun non-

struktural harus saling mendukung antara satu dengan yang lainya. 

3) Jangka pendek dan jangka panjang : kebijakan jangka pendek adalah 

kebijakan yang diambil dengan cepat dan dampaknya sangat singkat. 

Kebijakan jangka panjang memakan waktu yang lama dan memerlukan 

waktu, seperti merubah perilaku masyarakat melalui pendidikan.  

4) Restriktif dan insentif : kebijakan restriktif adalah kebijakan untuk 

meningkatkan keselamatan dengan melarang pembangunan proyek-proyek 

tertentu. Kebijakan insentif menyediakan atau memberikan insentif 

keuangan, hukum dan insentif lainnya yang mendorong proses mitigasi.  

 

b) Tanggapan (response)  

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  

dengan  segera  pada  saat kejadian  bencana  untuk  menangani  dampak  

buruk yang ditimbulkan, yang  meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi 

korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana. 
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c) Pemulihan (recovery)  

Pascabencana (pemulihan/recovery) adalah berbagai upaya-upaya pemulihan 

yang dilakukan oleh BPBD untuk menanggulangi kekeringan di setiap 

Kelurahan yang berada di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. 

  

Menurut Soeladi (1995:16) dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, 

agar setiap kegiatan dalam setiap tahapan dapat berjalan dengan terarah, maka 

disusun suatu rencana yang spesifik pada setiap tahapan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana.  

a) Pada tahap prabencana dalam situasi tidak terjadi bencana, dilakukan 

penyusunan rencana penanggulangan bencana (disaster management 

plan), yang merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi 

seluruh tahapan atau bidang kerja kebencanaan. Secara khusus untuk 

upaya pencegahan dan mitigasi bencana tertentu terdapat rencana yang 

disebut rencana mitigasi misalnya rencana mitigasi bencana kekeringan.  

b) Pada tahap prabencana dalam situasi terdapat potensi bencana dilakukan 

penyusunan rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi keadaan darurat 

yang didasarkan atas skenario menghadapi bencana tertentu (single 

hazard) maka disusun satu rencana yang disebut rencana kontinjensi 

(contingency plan).  

c) Pada saat tanggap darurat dilakukan rencana operasi (operational plan) 

yang merupakan operasionalisasi atau aktivasi dari rencana kedaruratan 

atau rencana kontinjensi yang telah disusun sebelumnya.  
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d) Pada tahap pemulihan dilakukan penyusunan rencana pemulihan (recovery 

plan) yang meliputi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan 

pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk 

mengantisipasi kejadian bencana di masa mendatang dilakukan 

penyusunan petunjuk atau pedoman mekanisme penanggulangan pasca 

bencana.  

 

Perencanaan dalam penanggulangan bencana, pemerintah dan pemerintah daerah 

bertanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang 

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan 

rehabilitasi. Rangkaian kegiatan tersebut apabila digambarkan dalam siklus 

penanggulangan bencana pada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan 

yakni :  

a) Prabencana : situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi 

bencana.  

b) Saat tanggap darurat : yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana.  

c) Pascabencana : yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana. 

  

Tahapan bencana yang digambarkan di atas, sebaiknya tidak dipahami sebagai 

suatu pembagian tahapan yang tegas, dimana kegiatan pada tahap tertentu akan 

berakhir pada saat tahapan berikutnya dimulai, akan tetapi harus dipahami bahwa 
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setiap waktu semua tahapan dilaksanakan secara bersama-sama dengan porsi 

kegiatan yang berbeda. Misalnya pada tahap pemulihan, kegiatan utamanya 

adalah pemulihan tetapi kegiatan pencegahan dan mitigasi juga sudah dimulai 

untuk mengantisipasi bencana yang akan datang. Perencanaan penanggulangan 

bencana disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana dan upaya 

penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan 

bencana dan rincian anggarannya. Perencanaan penanggulangan bencana 

merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang 

dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program atau kegiatan yang terkait 

dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan. Rencana 

penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah 

sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 tahun.  

 

Penyusunan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh :  

a) BNPB untuk tingkat nasional 

b) BPBD provinsi untuk tingkat provinsi  

c) BPBD kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten atau kota 

 

Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 tahun atau 

sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.  
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C. Tinjauan Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah 

daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. 

Badan ini menyelenggarakan penanggulangan bencana yang bertujuan untuk 

menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan 

perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana. 

Pembentukan BPBD Kota Bandar Lampung sendiri diatur dalam Peraturan 

Walikota Nomor 47 Tahun 2009 yang kemudian diperbaharui menjadi Peraturan 

Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Walikota Nomor 70 tahun 

2010 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Bandar Lampung, dengan payung hukum tertinggi pembentukan BPBD 

adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.  

BPBD memiliki tanggungjawab besar dalam kegiatan pencegahan bencana baik 

mulai tahap kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan 

rekonstruksi agar dapat dijadikan sebagai organisasi yang berdaya guna dan 

berhasil guna dalam upaya penanggulangan bencana secara terencana, 

terkoordinasi, dan terpadu. Di dalam pelaksanaannya BPBD berada dibawah dan 

bertanggungjawab penuh kepada gubernur. Penyelenggaraan penanggulangan 

bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. 
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1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana 

sebagaimana dimaksud meliputi : 

 

a. Dalam situasi tidak terjadi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan 

bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana meliputi :  

1) Perencanaan penanggulangan bencana 

2) Pengurangan resiko bencana, pemaduan dalam perencanaan pembangunan 

3) Persyaratan analisis resiko bencana 

4) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang, pendidikan dan pelatihan 

5) Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana  

 

b. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan 

penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana 

sebagaimana dimaksud meliputi : 

1) Kesiapsiagaan 

2) Peringatan dini 

3) Mitigasi bencana  

 

2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi : 

 

a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan 

sumber daya 

b. Penentuan status keadaan darurat bencana 

c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana 

d. Pemenuhan kebutuhan dasar 

e. Perlindungan terhadap kelompok rentan 
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f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital 

 

3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi :  

 

a. Rehabilitasi, penyelenggaraan rehabilitasi di wilayah pascabencana 

dilakukan melalui kegiatan : perbaikan lingkungan daerah bencana, 

perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan 

rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, 

rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, 

pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, 

pemulihan fungsi pelayanan publik. 

b. Rekonstruksi, meliputi : kegiatan pembangunan kembali prasarana dan 

sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan 

kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun 

yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih dan tahan bencana, 

partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia 

usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, 

peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama 

dalam masyarakat. 
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D. Kerangka Pikir 

 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama dari Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung adalah menanggulangi 

bencana yang terjadi di setiap daerah, salah satunya bencana kekeringan yang 

terjadi di Kecamatan Sukabumi Bandar Lampung. Namun dalam pelaksanaannya, 

BPBD belumlah menanggulangi bencana kekeringan dengan maksimal, misalnya 

minimnya jumlah sumur bor untuk setiap kelurahan, terhitung 25 sumur bor untuk 

setiap wilayah yang mengalami kekeringan. Warga masih sulit mendapatkan air 

bersih sehingga harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air bersih, 

kemudian letak sumur bor yang masih terlalu jauh dari rumah tinggal warga 

membuat warga sulit untuk mengambil air. 

 

Beberapa indikator strategi atau langkah yang harus dilakukan oleh BPBD dalam 

menanggulangi bencana kekeringan mengacu pada UN/ISDR (2002) antara lain, 

sebagai berikut :  

  

a) Prediksi (prediction) : dalam fase ini, dilakukan kegiatan mitigasi dan 

kesiapsiagaan melalui langkah-langkah struktural dan non-struktural. 

Langkah struktural yaitu langkah yang dilakukan untuk mengurangi 

dampak buruk dari bencana alam, kerusakan lingkungan dan bencana 

teknologi. Sedangkan langkah non-struktural yaitu tindakan yang diambil 

pada saat awal terjadi bencana untuk memastikan respon yang efektif 

terhadap dampak bahaya, termasuk peringatan dini yang efektif dan tepat 

waktu, serta evakuasi sementara penduduk dan barang dari lokasi 

terancam bencana.  
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b) Peringatan (warning) : fase ini mengacu pada penyediaan informasi yang 

efektif dan tepat waktu melalui lembaga-lembaga yang terpercaya, agar 

individu dapat mengambil tindakan untuk menghindari atau mengurangi 

resiko dan memersiapkan respon yang efektif.  

c) Bantuan darurat (emergency relief) : pemberian bantuan atau pertolongan 

selama atau segera setelah bencana terjadi untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan kebutuhan yang mendasar orang-orang yang terkena. Hal ini 

dapat langsung dalam jangka pendek atau jangka panjang.  

d) Rehabilitasi (rehabilitation) : fase ini mencakup keputusan dan tindakan 

yang diambil setelah bencana dengan tujuan untuk memulihkan atau 

memerbaiki kondisi kehidupan masyarakat serta mendorong dan 

memfasilitasi penyesuaian yang diperlukan untuk mengurangi resiko 

bencana.  

e) Rekonstruksi (reconstruction) : fase ini mencakup semua kegiatan yang 

penting dilakukan dalam jangka panjang yaitu fase prediksi berupa 

mitigasi dan kesiapsiagaan, fase respon terhadap peringatan dan 

pemberian bantuan darurat, serta fase pemulihan berupa rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

 

Program air bersih, pembuatan sumur bor yang dekat dengan rumah tinggal warga 

dan pemasangan PAM sangat penting agar warga masyarakat bisa mendapatkan 

bantuan air bersih terutama masyarakat yang masuk kategori kurang mampu atau 

kelas menengah ke bawah, selanjutnya sebagai upaya untuk membantu 



41 
 

pemahaman terhadap konsep-konsep yang terkait dalam pembahasannya, maka 

model kerangka konsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Kerangka Pikir 
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