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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kapabilitas Organisasi

1. Definisi Kapabilitas

Menurut Amir (2011:86) menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan

mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam

organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun

serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat,

misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan

bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar.

Hal tersebut didukung oleh pendapat Robbin yang mengartikan bahwa kemampuan

merupakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tap-tiap individu untuk

melakasanakan tugasnya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kemampuan

merupakan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut.

(http://idtesis.com/pengertian-kapabilitas diakses tanggal 28 Oktober 2014)

Menurut Moenir (1998:116), kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata

dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat
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melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan

yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan

ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau

pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat

ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia.

(http://sulut.kemenag.go.id/file/file/kepegawaian/aunw1341283316.pdf diakses 28

oktober 2014 pukul 14.00)

Menurut Sampurno (2011:40) kapabilitas merepresentasikan seperangkat sumber

terintegrasi yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas – aktivitas penting.

Kapabilitas atau kemampuan menyatu dalam pengetahuan dan keterampilan pekerja

atau individu yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi . Kapabilitas diartikan

sebagai potensi untuk menjalankan aktivitas tertentu atau serangkaian aktivitas.

Terkadang istilah “kecakapan” digunakan untuk merujuk pada kemampuan kita

menjalankan aktvitas fungsional, sementara “kapabilitas” dianggap bagaimana

mengkombinasikan berbagai kecakapan. Amir (2011:88).

2. Definisi Organisasi

Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses dan melibatkan bebrapa

orang sebagai pelaksana tugas yang didisain untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Robbins dalam Torang (2013: 25) adalah suatu entitas sosial

yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang
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relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai

seperangkat sasaran bersama.

Selanjutnya Eztioni dalam Torang (2013:25) menyatakan bahwa kita dilahirkan

dalam organisasi, dididik oleh organisasi, dan hampir semua diantara kita

menghabiskan hidup kita bekerja untuk organisasi. Oleh sebab itu dapat dikatakan

bahwa organisasi adalah entitas sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan

batasan yang dapat diidentifikasikan dan bekerja terus menerus untuk mencapai

tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Mandra dalam Torang (2013:26) berpendapat bahwa organisasi adalah suatu system

hubungan kerja sama sejumlah orang untuk mencapai tujuan. Organisasi harus

memiliki: (1) sejumlah orang, (2) tujuan bersama, (3) interaksi yang selalu dapat

diukur atau diterangkan menurut suatu struktur tertentu, (4) setiap orang dalam

organisasi mempunyai tujuan pribadi (5) interaksi selalu diarahkan untuk mencapai

tujuan bersama. Dapat dikatakan bahwa organisasi adalah suatu proses interaksi dari

orang yang mengikuti suatu struktur tertentu dalam mencapai tujuan pribadi dan

tujuan bersama.

Mills dalam Kusdi (2009:4) mendefinisikan Organisasi adalah kolektivitas khusus

manusia yang aktivitas – aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bake dalam Kusdi (2009:5) menjelaskan

organisasi adalah suatu system berkelanjutan dari aktivitas – aktivitas manusia yang
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terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan

menyatupadukan  seperangkat khusus manusia, material, modal gagasan, dan sumber

daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik daalam rangka

memuaskan kebutuhan – kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan

sistem – sistem lain dari aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungan nya.

3. Definisi Kapabilitas Organisasi

Menurut Hubeis dan Najib (2014:47) kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber

daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas

organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional

dan (2) pendekatan rantai nilai (Value Chain). Kedua pendekatan tersebut banyak

digunakan oleh organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. akan tetapi, yang

perlu digaris bawahi kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang

terjalin diantara berbagai sumber daya dalam orgaisasi. Pada organisasi yang

kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hierarki organisasi tersebut. Semakin

tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula integrasi antar kapabilitas yang

tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan perpaduan

diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi.

Kapabilitas pada dasarnya menggambarkan kemampuan organisasi dalam

menggunakan sumber – sumber dayanya. Baik berwujud (tangible) maupun

nirwujud (intangible) untuk mengahasilkan produk berupa barang ataupun jasa.

Kapabilitas tersebut baru ada, bila sumber – sumber daya itu telah dapat
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diintegrasikan sesuai tujuannya, untuk melaksanakan tugas – tugas tertentu, atau

sejumlah tugas yang diharapkan. Sehingga dengan demikian kapabilitas

menunjukkan kemampuan organisasi memanfaatkan atau mengeksplorasi sumber

dayanya. Assauri (2013:54)

Sampurno (2011:52) menjelaskan kapabilitas organisasi yaitu kapasitas organisasi

dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan

hasil yang dikehendaki oleh organisasi. kapabilitas organisasi memerlukan berbagai

keahlian individual yang diintegrasikan dengan tekhnologi, peralatan dan berbagai

sumber daya lainnya.

Kapabilitas organisasi menekankan pada peran kunci manajemen stratejik dalam

adaptasi yang tepat, integrasi dan rekonfigurasi internal dan skill organisasional,

sumber daya dan kompetensi fungsional sehingga terjadi kesesuaian dengan

perubahan lingkungan, Teece, Et al dalam Sampurno (2011:37)

Sampurno (2011:52) menjelaskan Kapabilitas organisasi yaitu kapasitas organisasi

dalam menempatkan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi keinginan dan

hasil yang dikehendaki oleh organisasi. kapabilitas organisasi memerlukan berbagai

keahlian individu yang diintegrasikan dengan teknologi, peralatan dan berbagai

sumber daya lainnya. Kapabilitas organisasi adalah salah satu sumber daya yang

relatif sangat sulit dialihkan karena berbasis pada sumber daya yang bersifat team

bukan individual.
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Amit dan Schoemaker dalam Kusumasari (2014:45) melihat kapabilitas organisasi

sebagai kapasitas organisasi untuk mengerahkan sumber daya, menggunakan proses

organisasi untuk memengaruhi tujuan yang diinginkan. Definisi ini memiliki dua fitur

utama. Pertama, kapabilitas adalah atribut dari sebuah organisasi yang

memungkinkannya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada dalam penerapan

strategi. Kedua, tujuan utama kapabilitas adalah untuk meningkatkan produktivitas

sumber daya lain yang dimiliki organisasi. Sumber daya yang dimaksudkan disini

adalah atribut modal keuangan, fisik, individual, dan organisasi yang menjadi modal

dasar organisasi.

Kemampuan organisasi diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama bagi

pembangkitan dan pengembangan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Barney

dalam Kusumasari (2014:43). Mengamati kemampuan (kapabilitas) mungkin

merupakan masalah struktural yang palik signifikan dalam pengelolaan organisasi

yang kompleks saat ini, Leonard Barton dalam Kusumasari (2014:44)

mengasumsikan bahwa pendeskripsian kemampuan, seperti unik, khas, sulit untuk

ditiru, atau unggul dalam kompetisi, telah cukup jelas, terutama jika referensi juga

dibuat untuk penempatan sumber daya atau keterampilan. Menurut Makadok dalam

Kusumasari (2014:43) mendefinisikan bahwa kapabilitas sebagai jenis khusus dari

sumber daya yang tidak dapat diganti dan melekat pada organisasi yang tujuannya

untuk meningkatkan produktivitas sumber daya lainnya.
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Kapabilitas adalah konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi lingkungan

internal yang terdiri atas dua faktor stratejik, yaitu kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang

memungkinkan organisasi memiliki keuntungan stratejik dalam mencapai sasarannya,

sedangkan kelemahan adalah situasi dan ketidakmampuan internal yang

mengakibatkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya  Higgins dalam Salusu

(2005:391).

Kapabilitas tidak merepresentasi salah satu sumber daya saja, tanpa penunjukan pada

sumber daya lain, seperti aset keuangan, teknologi atau tenaga kerja, tetapi lebih

merupakan cara yang khas dan unggul dalam mengalokasikan sumber daya.

Schreyogg dalam Kusumasari (2014:45). Kapabalitas atau kemampuan sangat

penting dimiliki oleh organisasi, karena kemampuan diidentifikasi sebagai salah satu

sumber utama bagi pembangkitan dan pengembangan kompetitif, ketidak pastian dan

perubahan lingkungan menjadi alasan kapabilitas harus dimiliki oleh organisasi untuk

berubah dan mengembangkan prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahan

keunggulan kompetitif.

Merujuk pada pendapat beberapa pakar tersebut, maka kapabilitas organisasi adalah

kemampuan organisasi dalam mengintegrasi dan mengeksplorasi sumber daya dalam

organisasi  untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut, baik

sumber daya manusia, keuangan, kelembagaan dan lain - lain . Kapabilitas organisasi
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tidak dapat tercipta hanya dengan satu sumber daya saja  tanpa dukungan sumber

daya lainnya.

Kapabalitas atau kemampuan sangat penting dimiliki oleh organisasi, karena

kemampuan diidentifikasi sebagai salah satu sumber utama bagi pembangkitan dan

pengembangan kompetitif, ketidak pastian dan perubahan lingkungan menjadi alasan

kapabilitas harus dimiliki oleh organisasi untuk berubah dan mengembangkan

prasyarat penting dengan cepat untuk mempertahan keunggulan kompetitif.

Schreyog dan Kliesch – Eberl dalam Kusumasari (2014:43)

Menurut Hubeis dan Najib (2014:47) kapabilitas organisasi ditentukan bedasarkan

dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan rantai nilai. Pendekatan

fungsional menentukan kapabilitas organisasi secara relatif terhadap fungsi utama

perusahaan, seperti pemasaran, dsitribusi, keuangan dan akuntasi, sumber daya

manusia, produksi dan organisasi secara umum. Pendekatan rantai nilai menentukan

kapabilitas organisasi berdasarkan serangkaian kegiatan berurutan yang merupakan

sekumpulan aktivitas nilaiyang dilakukan untuk mendesain, memproduksi,

memasarkan, mengirim dan mendukung produk dan jasa.

Sampurno (2011:55) mengatakan, sangat penting untuk membedakan antara sumber

daya dan kapabilitas perusahaan. Sumber daya adalah aset produktif yang dimiliki

oleh perusahaan, sedangkan kapabilitas adalah apa yang dapat dilakukan oleh

perusahaan. Sumber daya tunggal tidak memiliki banyak makna dalam keunggulan
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kompetitif, harus bekerjasama untuk menciptakan kapabilitas organisasi. dalam

membangun dan mempertahankan sumberdaya dan kapabilitas organisasi

memerlukan dua kondisi yaitu : scarcity dan relevance. Jika sumber daya atau

kapabilitas tersedia secara luas dalam industri, hal ini mungkin esensial untuk

bersaing tetapi tidak mencukupi sebagai basis keunggulan kompetitif.

Profit yang diperoleh dari sumber daya dan kapabilitas tergantung tidak hanya pada

kemampuan perusahaan untuk membangun keunggulan tetapi juga seberapa lama

keunggulan itundapat dipertahankan. Kesemua itu tergantung pada bagaimana

sumberdaya dan kapabilitas tersebut dapat bertahan lama.

Porter  dalam Taufik Amir (2011:95)  system rantai nilai ( value chain) untuk

menilai atau menganalisis situasi internal organisasi dan menenetukan kapabilitas

organisasi, system rantai nilai sendiri ialah serangkaian proses penciptaan nilai yang

terintegrasi yang akhirnya menghasilkan produk atau jasa yang ditawarkan

perusahaan. Aktivitas dari rantai nilai sendiri terdiri atas dua kelompok aktivitas

utama, yakni aktivitas primer dan aktivitas pendukung . aktivitas primer, terdiri dari

logistik kedalam ( mulai dari penanganan bahan dan penggudangan), operasi, logistik

keluar (seperti pemasaran dan penjualan dan pelayanan pemasangan di konsumen).

Sedangkan  aktivitas pendukung mulai dari kegiatan pengadaan, teknologi,

pengelolaan SDM, dan infrastruktur.
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4. Faktor – faktor Pendukung Kapabilitas Organisasi

Menurut Sampurno (2011:50) Kapabilitas saling berkaitan dengan sumber daya,

strategi dan keunggulan kompetitif. Kualitas dan kapasitas sumber daya organisasi

sangat menentukan kapabilitas organisasi . faktor pendukung kapabilitas organisasi

sendiri berupa sumber daya wujud (tangible) dan sumberdaya nirwujud (intangible

resources) dan sumber daya manusia (human capital)

Bagan 2.1 Faktor Pendukung Kapabilitas

Sumber : Sampurno (2011:50)

Assauri (2013:54) menjelaskan bahwa fondasi yang penting dari kapabilitas adalah

terletak pada keunikan dari keterampilan atau skills dan knowledge dari karyawan dan

pimpinan organisasi, serta keahlian fungsional. Syamsir Torang (2013: 53)

mengartikan keterampilan atau skills dan knowledge:

a) Keterampilan atau skills adalah kemampuan mengerjakan dan menyelesaikan

pekerjaan.

Kapabilitas
Organisasi

Sumber Daya

Wujud Nirwujud Manusia

- Keuangan - Teknologi - Keterampilan
- Fisik (gedung,peralatan dll) - Reputasi - Motivasi

- Budaya
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b) Pengetahuan atau knowledge adalah kompetensi yang kompleks dan spesifik

informasi yang dimiliki seseorang

Taufik Amir (2011:85) menjelaskan pada dasarnya organisasi merupakan

sekumpulan kombinasi sumber daya. Organisasi memanfaatkan semua peluang yang

dimilikinya, atau mengatasi segala ancaman yang dihadapinya dengan pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki. Organisasi selalu memiliki berbagai aset, mulai dari aset

fisik, aset manusia dan aset organisasi. kesemua aset tersebut ini disebut dengan

sumber daya.  Sumber daya dalam organisasi tersebut sebagai faktor pendukung

kapabilitas organisasi. Adapun tipe – tipe sumber daya organisasi seperti gambar di

bawah ini.

Bagan 2.2 Tipe-tipe Sumber Daya

Sumber : De wit, Meyer dalam Taufiq Amir (2011:86)

- Pengetahuan
- sikap

Sumber daya
nirwujud

Sumber daya
berwujud

Tipe – tipe
sumber daya

kompetensi

- Bangunan
- Uang

- Hubungan
- Reputasi

Sumber
daya

relasional
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a) Sumber daya berwujud ( tangible) dan yang nirwujud ( intangible). Sumber

daya berwujud adalah segala sesuatu yang tersedia di perusahaan yang secara

fisik dapat diamati ( disentuh), seperti bangunan, dan uang. Sementara

sumber daya nirwujud tidak dapat disentuh, tapi sebagian besar dikerjakan

oleh karyawan di organisasi. Secara umum, sumber daya berwujud perlu

diadakan atau dibeli sementara sumber daya nirwujud perlu dikembangkan.

b) Sumber daya relasional dan kompetensi. Dalam kategori sumber daya

nirwujud kita dapat menggolongkan dua jenis sumber daya lagi, yakni yang

disebut sumber daya relasional dan kompetensi. Yang disebut dengan sumber

daya relasional adalah segala sumber daya yang tersedia di organisasi yang

muncul akibat interaksi organisasi dengan lingkungan nya. Sementara

kompetensi ialah pengetahuan yang sangat penting dimiliki oleh organisasi

untuk dapat berkembang dengan baik.

Menurut Leonard dan Barton dalam Kusumasari (2014:46) ada empat dimensi yang

saling berkaitan sebagai penunjang kapabilitas organisasi.Pertama, dimensi

pengetahuan dan keterampilan. Dimensi ini merupakan dimensi yang paling sering

dikaitkan dengan kemampuan yang paling sesuai dengan pengembangan organisasi.

Kedua, pengetahuan dan keterampilan yang melekat pada system teknis. Ketiga,

proses penciptaan pengetahuan dan control yang dipandu oleh system manajerial.

Dimensi keempat diwakili oleh nilai- nilai dan norma- norma yang berkaitan dengan

berbagai jenis pengetahuan yang terwujud dan melekat dengan proses penciptaan dan
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pengendalian pengetahuan. Gambar 2.1 menunjukan bahwa kapabilitas adalah system

pengetahuan interdependen yang saling berhubungan

Bagan 2.3 Dimensi Kapabilitas

Sumber : Leonard-Barton dalam Kusumasari (2014:46)

5. Indikator Kapabilitas Organisasi

Menurut Thomson dan Strickland (2003) dalam Sampurno (2011) menjelaskan, utnuk

menganalisis kekuatan dan kapabilitas sumber daya perusahaan, aspek – aspek yang

perlu mendapat perhatian antara lain adalah :

a) Keterampilan atau keahlian

Mencakup anatara lain kekuatan dalam keahlian, layanan prima, iklan yang

unik. Ketrampilan dan keahlian ini perlu diproteksi oleh perusahaan sehingga

tidak mudah ditiru oleh kompetitor.

b) Aset fisik yang bernilai

Mencakup antara lain fasilitas produksi dengan peralatan yang baik, fasilitas

distribusi yang luas, network dan system informasi

Nilai dan
Norma

System
manajerial

System
teknis

Berbasis
pengetahuan

dan
keterampilan
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c) Aset sumber daya manusia

Mencakup antara lain pekerja yang berpengalaman dan capable, pekerja  yang

berbakat di area kunci, pekerja yang enerjik dan bermotivasi tinggi. Dalam

konteks ini perlu diperhatikan apakah perusahaan memberikan peluang yang

memadai bagi karyawan untuk meningkatkan kapabilitasnya.

d) Aset organisasi yang bernilai

System control yang berkualitas system tekhnologi yang mumpuni, aset

organisasi ini sangat penting karena berkaitan dengan kecepatan perusahaan

dalam menengarai permasalahan yang telah dan yang akan dihadapi untuk

kemudian mengambil keputusan yang tepat dan cepat

e) Kapabilitas bersaing

Mencakup antara  lain kemampuan perusahaan dalam waktu relative pendek

meluncurkan produk baru, kemitraan yang kuat dengan pemasok kunci, dan

yang terpenting ialah merespons perubahan yang terjadi pada kondisi pasar

dan kemampuan yang terlatih baik dalam melayani pelanggan.

f) Aliansi dan kerjasama

Kolaborasi kemitraan dengan pemasok dan pemasar dapat memperkuat daya

saing perusahaan. Hubungan perusahaan dengan pemasok dan pemasar sangat

strategis karena dengan kemitraan yang baik dan saling menguntungkan akan

dapat menciptakan keunggulan bersaing.
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Taufik Amir (2011:98) dalam menentukan keberhasilan kapabilitas organisasi, perlu

di perhatikan adalah fungsi keuangan, pemasaran, operasi, dan Sumber Daya

Manusia.

a) Fungsi keuangan

Sumber dana, cara pengelolaan nya, sehingga menciptakan keuangan yang

sehat dalam penjalanan aktivitas dari organisasi tersebut.

b) Operasi

Memiliki sistem operasi yang baik apakah mau continus (dimana produk

diproses secara berkelanjutan sehingga perlu perangkat otomatis) atau bisa

juga yang berkaitan dengan operating leverage, terkait dengan bagaimana

dampak aktivitas penjualan berdampak pada pendapatan.

c) Sumber Daya Manusia

Memiliki tim kerja yang solid, hubungan industrial, mutu suasana kerja

yang baik, serta perhatian perusahaan dalam membangun sumber daya

manusia yang unggul.

Menurut Kusumasari (2014:48) sumber daya dan faktor penting yang harus dimiliki

pemerintah untuk menciptakan organisasi yang berkemampuan baik, yang harus

dimiliki ialah:

a) Kelembagaan

Penganturan kelembagaan yang efektif seperti memiliki struktur organisai,

peran, tugas, tanggung jawab yang jelas serta mampu menjalin networking

dengan semua level pemerintah
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b) Sumber Daya Manusia

Memiliki sumber daya yang cukup disertai dengan pembagian pekerjaan dan

delegasi yang jelas, serta memiliki personel dengan pengetahuan yang baik

tentang manajemen bencana.

c) Keuangan

Memiliki dukungan keuangan yang memadai untuk mendukung semua

aktivitas dalam manajemen bencana

d) Teknis

Memiliki system logistik manajemen dan, informasi yang efektif kepada

seluruh masyarakat

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, peneliti akan menggunakan teori kapabilitas

organisasi yang dikemukakan oleh Kusumasari dengan menggunakan 4 (empat)

indikator, yaitu : kelembagaan, sumber daya manusia, keuangan dan tekhnis

B. Tinjauan Tentang Bencana

1. Pengertian Bencana

Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan

serius pada masyarakat sehingga menyebabkan korban jiwa serta kerugian yang

meluas. Kerugian tersebut dapat meliputi, segi materi, ekonomi, maupun lingkungan.

Berdasarkan penyebab bahayanya, bencana dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu

bencana alam, bencana sosial, dan bencana campuran. Rahmatia (2008:2)
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Jika dilihat dari tempo kejadiannya, bencana dapat terjadi secara mendadak,

berangsur-angsur, atau  musiman. Contoh ancaman bencana secara mendadak adalah

gempa bumi, tsunami, dan banjir bandang. Contoh ancaman bencana yang berangsur

secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur adalah banjir genangan, rayapan,

kekeringan. Contoh ancaman bencana terjadi musiman adalah banjir bandang

(dimusim hujan), kekeringan (dimusim kemarau), dan suhu dingin.

Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (2001), definisi bencana adalah

peristiwa atau kejadian pada suatu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi,

kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan

yangbermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar.

Definisi bencana menurut Dzikron (2009) adalah setiap kejadian yang menyebabkan

kerusakan, gangguan ekologis, hilangnya  nyawa manusia, atau memburuknya derajat

kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respons

dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena.

Bencana menurut Undang- undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 1 angka 1 dalam

Nurjanah (2014:11) yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/ atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan

timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan

dampak psikologis. Menurut International Strategi For Disaster Reduction (UN-
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ISDR) dalam Nurjanah (2014:10) menyatakan bencana ialah suatu kejadian, yang

disebabkan oleh atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-

lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan

lingkungan, kejadian ini terjadi diluar kemampuan masyarakat dengan segala

sumberdayanya.

Berdasarkan definisi bencana dari International Strategi For Disaster Reduction

(UN-ISDR) dalam Nurjanah (2014:10) dapat digeneralisasi bahwa untuk dapat

disebut “bencana” harus dipenuhi beberapa kriteria atau kondisi sebagai berikut:

1) Ada peristiwa

2) Terjadi karena faktor atau karena ulah manusia

3) Terjadi secara tiba-tiba akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/

bertahap

4) Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial-ekonomi,

kerusakan lingkungan

5) Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulanginya.

2. Jenis – jenis Bencana

Adapun jenis - jenis bencana menurut Rahmatia (2008:2) berdasarkan penyebab

bahayanya, bencana dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu bencana alam, bencana

sosial, dan bencana campuran.

Bencana disebabkan kejadian – kejadian alamiah seperti :

1. Gempa bumi
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2. Tsunami

3. Gunung api

4. Angin topan

Bencana sosial atau buatan manusia, yaitu hasil dari tindakan langsung maupun tidak

langsung manusia seperti:

1. Konflik

2. Kegagalan tekhnologi

3. Hama penyakit

Bencana juga dapat terjadi karena alam dan manusia sekaligus yang dikenal sebagai

bencana campuran atau kompleks seperti :

1. Banjir

2. Longsor

3. Kebakaran hutan

4. Kekeringan pangan

Menurut Nurjanah (2012:20) pada umum nya jenis bencana dikelompokkan kedalam

enam kelompok berikut:

1. Bencana geologi

2. Bencana hydro – meteorologi

3. Bencana biologi

4. Bencana kegagalan tekhnologi

5. Bencana lingkungan

6. Bencana sosial
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7. Kedaruratan kompleks yang merupakan kombinasi dari situasi bencana pada

suatu daerah konflik

Yang tergolong dalam bencana geologi antara lain letusan gunung api, gempa bumi,

tsunami, longsor. Bencana hidrometeorologi antara  lain banjir, banjir bandang, badai,

angin topan, kekeringan, air laut pasang, kebakaran hutan. Bencana biologi antara

lain epidemi, penyakit tanaman. Degradasi lingkungan antara lain pencemaran, abrasi

pantai, kebakaran, kebakaran hutan. Sedangkan bencana kegagalan tekhnologi antara

lain kecelakaan atau kegagalan industri, kesalahan tekhnologi, kelalaian manusia

dalam pengoperasian tekhnologi. Kedaruratan kompleks meskipun jarang terjadi

namun dampaknya sangat besar. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain

konflik sosial, terorisme, dan eksodus (pengungsian atau berpindah tempat secara

besar – besaran).

C. Penanggulangan Bencana

1. Pengertian Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana didefinisikan sebagai istilah kolektif yang mencakup semua

aspek perencanaan untuk merespons bencana, termasuk kegiatan- kegiatan sebelum

bencana dan setelah bencana yang mungkin juga merujuk pada manajemen resiko dan

konsekuensi bencana Shaluf dalam Kusumasari (2014:19).

Menurut Nurjanah (2012:42) manajemen bencana adalah ilmu pengetahuan yang

mempelajari bencana beserta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama
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risiko bencana dan bagaimana menghindari risiko bencana. Manajemen bencana

merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi- fungsi manajemen yang kita

kenal selama ini misalnya fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling.

Cara bekerja manajemen adalah melalui kegiatan- kegiata yang ada pada tiap

kuadran/ siklus/ bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap

darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuannya (secara umum) antara lain untuk

melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari ancaman bencana.

Kegiatan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri,

akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan

pendekatan yang bersifat multi disiplin. Peraturan perundang- undangan yang

dijadikan acuan pun melingkupi peraturan perundang- undangan lintas sector.

Dengan kalimat lain sesungguhnya kegiatan penanggulangan bencana dilaksanakan

oleh sektor- sektor, sedangkan kegiatan dari lembaga kebencanaan sebagian besar

adalah mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh sektor. Susetya (2008:54).

Hal yang penting dari peanggulangan bencana adalah adanya suatu langkah konkret

dalam mengendalikan bencana sehingga korban yang tidak diharapkan dapat

terselamatkan dengan cepat dan tepat serta upaya untuk pemulihan pasca bencana

dapat dilakukan dengan secepatnya Purnomo & Sugiantoro (2010:14).
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2. Tahapan Penanggulangan Bencana

Tabel 2.1 Tahapan Penanggulangan Bencana

Kegiatan Keterangan

Kesiapan
(preparedness)

Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi
bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah
yang tepat guna dan berdaya guna

Mitigasi
(mitigation)

Serangkaian kegiatan untuk mengurangi resiko bencana,
baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaan dan
peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tanggap darurat
(response)

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, penggusuran pengungsi, penyelamatan serta
pemulihan sarana dan prasarana.

Rehabilitas/
pemulihan
(rehabilitation/
recovery)

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau
berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan
kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

Rekonstruksi
(reconstruktion)

Pembangunan kembali semua sarana dan prasarana
kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat
pemerintah wilayah maupun masyarakat dengan sarana dan
prasarana utama penumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan
ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah
pascabencana.

Sumber: UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Dalam siklus hidup manajemen bencana alam dan manajemen bencana modern,

hanya ada empat aktivitas yang sangat penting dilakukan, yaitu mitigasi,

kesiapsiagaan, respons dan pemulihan.

1. Mitigasi

Mitigasi didefinisikan sebagai tindakan yang diambil sebelum bencana terjadi

dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan dampak bencana
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terhadap masyarakat dan lingkungan, king dalam kusumasari (2014:22).

Mitigasi sering juga disebut pencagahan atau pengurangan risiko dan

dianggap sebagai landasan manajemen bencana.

Mitigasi dapat dilihat sebagai upaya berkelanjutan yang dilakukan untuk

mengurangi risiko bencana melalui pengurangan kemungkinan dan komponen

konsekuensi risiko bencana Coppola dalam Kusumasari (2014:22). Tujuan

mitigasi adalah pengurangan kemungkinan risiko, pengurangan konsekuensi

risiko, menghindari risiko, penerima risiko, serta transfer, pembagian, atau

penyebarluasan risiko.

Namun ada juga beberapa hambatan dalam pelaksanaan mitigasi, seperti

biaya, rendahnya dukungan politik, isu sosial budaya, dan persepsi risiko.

Mitigasi dapat menjadi sebuah kegiatan yang sangat mahal. Faktanya adalah

pemerintah memiliki anggaran terbatas untuk mendukung pembangunan dan

banyak pemerintah yang menganggap bencana sebagai peristiwa yang

kebetulan terjadi dan mungkin tidak akan terjadi.

2. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan bearti merencanakan tindakan untuk merespons jika terjadi

bencana. Kesiapsiagaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kedaan

siapsiaga dalam menghadapi krisis, bencana atau keadaan darurat lainnya.

Tahapan ini merupakan pengulangan tema dari seluruh manajemen bencana.

Menurut Godschalk dalam Kusumasari (2014:24) menekankan kesiapsiagaan

sebagai tindakan yang diambil sebelum kondisi darurat untuk
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mengembangkan kemampuan operasional dan untuk memfasilitasi respons

yang efektif jika keadaan darurat terjadi. Dalam penyelenggaraan manajemen

bencana, kemampuan kesiapsiagaan yang kuat merupakan permaslahan awal.

Kemampuan ini dapat dibangun dengan perencanaan, pelatihan, dan latihan.

Ada banyak fase yang harus dilakukan pada tahap kesiapsiagaan, termasuk

membentuk manajemen darurat, menilai bencana, membuat rencana darurat,

mengembangkan system peringatan dini, mengidentifikasi sumber daya dan

bantuan, serta membuat kesepakatan untuk saling membantu dan mendidik

masyarakat.

3. Respons/Daya Tanggap

Respons adalah tindakan yang dilakukan segera sebelum, selama, dan setelah

bencana terjadi. Tujuan kegiatan ini adalah untuk penyelamatkan nyawa,

mengurangi kerusakan harta benda, dan meningkatan pemulihan awal dari

insiden tersebut Shaluf dalam Kusumasari (2014:28). Respons meliputi

pemberian bantuan atau intervensi selama atau segera setelah bencana terjadi,

serta menentukan kelestarian hidup dan kebutuhan hidup dasar masayarat

yang terkena dampak. Fungsi respons dalam manajemen bencana adalah

tindakan yang diambil untuk membatasi cidera, hilangnya nyawa, serta

kerusakan harta benda dan lingkungan. Tindakan ini dilakukan sebelum,

selama, dan segera setelah bencana terjadi. Kegiatan respons dapat dilakukan

melalui peringatan, evakuasi, dan penyediaan tempat penampungan.
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4. Pemulihan

Pemulihan adalah kegiatan mengembalikan system infrastruktur kepada

standar  operasi minimal dan panduan upaya jangka panjang yang dirancang

untuk mengembalikan kehidupan ke keadaan dan kondisi nirmal atau keadaan

yang lebih baik setelah bencana. Pemulihan dimulai sesaat setelah bencana

terjadi Sullisvan dalam Kusumasari (2014:30). Pemulihan bencana adalah saat

ketika negara, masyarakat, keluarga, dan individu memperbaiki atau

merekonstruksi kembali apa yang telah hilang akibat bencana dan mengurangi

risiko bencana yang serupa dimasa depan.

Coppola dalam Kusumasari (2014:30) mengatakan kegiatan pemulihan

meliputi keputusan dan tindakan yang diambil setelah bencana dengan

maksud untuk memulihkan atau meningkatkan kondisi kehidupan prabencana

dari masyarakat yang terkena dampak. Proses pemulihan dapat dibagi

menjadi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang. Tahap pemulihan jangka

pendek dilakukuan segera setelah peristiwa bencan terjdi dengan tujuan

menstabilkan kehidupan mereka yang terkena dampak. Pemulihan inipun

dalam rangka mempersiapkan diri mereka untuk menjalani perjalanan panjang

menuju pembangunan kembali kehidupan mereka setelah bencana.

3. Prinsip - prinsip Penanggulangan Bencana

Pasal 3 undang- undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasrkan pada azas/ prinsip-

prinsip utama: kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan
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pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian

hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan

tekhnologi. Selain itu penanggulangan bencan juga harus didasarkan pada prinsip-

prinsip praktis sebagai berikut:

a) Cepat dan tepat

Cepat dan tepat adalah bahwa penangulangan bencan dilaksanakan secara

cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b) Prioritas

Prioritas dimaksudkan sebagai upaya penangulangan bencana yang harus

mengutamakan kelompok rentan.

c) Koordinasi dan keterpaduan

Dimaksudkan sebagai upaya penangulangan bencan yang didasarkan pada

koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan

dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana dilaksanakan oleh

berbagai sector secara terpadu yang didasrkan pada kerjasama yang baik dan

saling mendukung.

d) Berdayaguna dan berhasilguna

Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang

waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

e) Transparansi dan akuntabilitas

Diumaksudkan bahwa penanggulangan bencaa dilakukan secara terbuka dan

dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa
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penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat

dipertanggungjawabkan secara etik hukm.

f) Kemitraan

Penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang

g) Pemberdayaan

Dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif. Korban

hendaknya tidak dipandang sebagai obyek semata

h) Non diskrimintaif

Bahwa penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda

terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

i) Non proselitisi

Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau

keyakinan.

D. Faktor Penting Kapabilitas Organisasi Terhadap Penanggulangan Bencana

Banyak alasan untuk mempelajari kapabilitas pemerintah daerah mendukung

pengelolaan bencana. Menurut Moynihan dalam Kusumasari (2014:46) secara

administratif, manusia cenderung bersikap rasional ketika menghadapi bencana dan

memiliki tujuan umum untuk kembali ke kondisi normal, tetapi terkendala dengan

keterbatasan pengetahuaannya tentang cara kembali ke kondisi normal.

Selain itu, Boin dalam Kusumasari (2014:46) menekankan bahwa ketika kebutuhan

untuk mempelajari cara kembali ke kondisi normal telah memuncak, kemampuan



37

yang dimiliki oleh pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat mungkin justru sangat

rendah. Kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah saat mencegah

bencana sering dikaitkan dengan adanya kepercayaan kelembagaan yang kaku,

pengabaian keluhan dari luar, keslitan menangani berbagai sumber informasi, dan

kecendrungan untuk meminimalkan bahaya.

Cigler dalam Kusumasari (2014:47) mendefinisikan kemampuan sebagai kapasitas

dan dalam hal kapasitas, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas keuangan,

teknis, hukum, sumber daya manusia, politik dan kelembagaan untuk melakukan

kegiatan di semua tahapan rutin kondisi darurat. Ide cigler tersebut dituangkan dalam

model kapabilitras manajemen bencana seperti yang ditampilkan pada gambar 2.2.

kemampuan yang dibutuhkan dalam peanggulangan bencana berkaitan dengan

delegasi, komunikasi pada saat pengambilan keputusan, dan koordiasi antar lembaga.

Paton & Jakson, (2002)

E. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana

Peran penting pemerintah dalam penanggulangan bencana difokuskan kepada

pemerintah daerah atau pemerintah lokal, ini disebabkan oleh beberapa alasan.

Pertama, penanggulangan bencana diimplementasikan oleh pemerintah daerah.

Kedua, adanya pemahaman yang berkembang bahwa pemerintah daerah memainkan

peran yang paling aktif dalam operasi darurat bencana. Ketiga, adanya pergeseran

pelimpahan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah dalam hal kegiatan bencana. Keempat, adanya kebutuhan yang berkembang
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untuk mengadopsi dan mengembangkan rasa lokalitas dalam perencanaan darurat

bencana karena pemerintah daerah memegang tanggung jawab yang sangat penting

dalam manajemen darurat bencana, serta lebih cepat dan lebih efektif menanggapi

bencana Cigler dalam Kusumasari (2014:61)

Penanggulangan bencana adalah tugas yang harus dijalankan pemerintah untuk

melindungi masyarakat nya dari dampak bencana yang membahayakan, seperti

amanat Undang – undang yang berbunyi bahwa Negara bertanggung jawab

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan

tujuan untuk memberikan perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila

Adapun tanggung jawab pemerintah daalam penanggulangan bencana seperti yang

diamanatkan Undang – undang Nomor 24 tahun 2007 pasal 5 yang berbunyi bahwa

Pemerintah dan Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam

penyelenggaran penanggulangan bencana. Adapun tanggung jawab pemerintah dalam

penanggulangan bencana meliputi :

1) Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana

dengan program pembangunan

2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana

3) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena

bencana secara adil sesuai dengan standar pelayanan minimum

4) Pemulihan kondisi dari dampak bencana
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5) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran

pendapatan dan belanja yang memadai

6) Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap

pakai; dan

7) Pemeliharaan arsip atau dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan

dampak bencana.


