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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tentang Koordinasi 

1. Pengertian Koordinasi 

 

 

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan 

sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Koordinasi 

adalah salah satu bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus. 

Pentingnya koordinasi dikarenakan untuk menyatukan dan menyelaraskan 

unsur yang berbeda dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien. 

 

Menurut Djamin dalam Hasibuan (2011:86), koordinasi diartikan sebagai 

suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaaan tugas-

tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi saling membantu dan saling 

melengkapi. Sehingga, dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai 

suatu usaha yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan 

dalam suatu organisasi.  

 

Pengertian lain menurut Ndraha (2003:291), koordinasi adalah sebagai proses 

penyepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang 

berbeda-beda sedemikian rupa sehingga di sisi yang satu semua kegiatan atau  
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unsur itu terarah pada pencapaian suatu tujuan yang ditetapkan dan di sisi 

lain, keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. 

 

Pentingnya koordinasi adalah untuk menghindarkan kecenderungan 

pemisahan diri dari unit-unit yang dibentuk sebagai akibat adanya spesialisasi 

fungsi (pembagian habis tugas menjadi fungsi-fungsi) di dalam organisasi. 

Semua pihak yang melakukan koordinasi dan hubungan kerja pada dasarnya 

melakukan komunikasi. Selanjutnya, dalam melakukan komunikasi perlu 

memerhatikan elemen-elemen dan jenis-jenis komunikasi yang ada agar dapat 

berkomunikasi secara efektif. Komunikasi sebagai salah satu unsur 

pendukung dalam koordinasi untuk mencapai keberhasilan dan tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Menurut Handoko (2003:196), kebutuhan akan koordinasi tergantung pada 

sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling 

ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. Handoko 

(2003:195), mendefinisikan koordinasi (coordination) sebagai proses 

pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang 

terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk 

mencapai tujuan organisasi secara efisien. 

 

Menurut White dalam Syafei (2011:33), menyatakan bahwa koordinasi 

adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian dan usaha menggerakkan 

serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok, sehingga 

dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan 

terbanyak pada keseluruhan hasil. 
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Sedangkan menurut Herujito (2006:123), koordinasi adalah suatu proses yang 

mengatur pembagian kerja dari berbagai orang atau kelompok dapat tersusun, 

koordinasi diartikan sebagai proses dalam melakukan spesialisasi kerja dari 

berbagai instansi yang memunyai kegiatan kerja yang berbeda-beda sehingga 

dapat menjadi suatu kesatuan yang utuh yang terintegrasi secara efisien.  

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

koordinasi adalah suatu usaha untuk menyelaraskan berbagai kegiatan dari 

berbagai organisasi atau unit-unit dalam pemerintahan yang berbeda yang 

bersifat mengikat serta terarah pada suatu pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 

2. Hakikat Koordinasi 

Menurut Handayaningrat (1989:118-119), menjelaskan hakikat koordinasi 

yaitu sebagai berikut: 

a. Koordinasi adalah akibat logis daripada adanya prinsip pembagian habis 

tugas, setiap satuan kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian tugas 

pokok organisasi secara keseluruhan; 

b. Koordinasi timbul karena adanya prinsip fungsionalisasi, setiap satuan 

kerja (unit) hanyalah melaksanakan sebagian fungsi dalam suatu 

organisasi; 

c. Koordinasi juga akibat adanya rentang/jenjang pengendalian, pimpinan 

wajib membina, membimbing, mengarahkan, dan mengendalikan 

berbagai kegiatan/usaha yang dilakukan oleh sejumlah bawahan, di 

bawah wewenang dan tanggung jawabnya; 

d. Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang besar dan 

kompleks, berbagai fungsi dan kegiatan harus dilakukan oleh berbagai 

satuan kerja (unit) yang harus dilakukan secara terpadu dan simultan; 

e. Koordinasi juga sangat diperlukan dalam suatu organisasi yang dibentuk 

berdasarkan prinsip jalur lini dan staf, karena kelemahan yang pokok 

dalam bentuk organisasi ini ialah masalah koordinasi; 
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f. Koordinasi hanya dapat berhasil dengan bantuan sarana komunikasi yang 

baik. Oleh karena itu komunikasi administrasi yang disebut hubungan 

kerja memegang peranan yang sangat penting bagi tercapainya 

koordinasi. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa koordinasi 

adalah hasil akhir daripada hubungan kerja (komunikasi); 

g. Pada hakikatnya koordinasi adalah perwujudan daripada kerjasama, 

saling bantu membantu dan menghargai/menghayati tugas dan fungsi 

serta tanggung jawab masing-masing. Hal ini disebabkan karena setiap 

satuan kerja (unit) dalam melakukan kegiatannya, tergantung atas 

bantuan dari satuan kerja (unit) lain. Jadi adanya saling ketergantungan 

atau interdepedensi inilah yang mendorong diperlukan adanya kerjasama. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hakikat koordinasi 

merupakan bentuk dari adanya kerja sama dalam pembagian tugas, fungsi dan 

tanggung jawab yang dilakukan oleh unit-unit yang terlibat di dalamnya 

dikarenakan adanya saling ketergantungan atau interdependensi. Koordinasi 

timbul karena adanya fungsionalisasi yang dibutuhkan dalam suatu organisasi 

yang besar dan kompleks serta pimpinan wajib membina, mengarahkan dan 

mengendalikan berbagai kegiatan yang dilakukan melalui komunikasi yang 

baik agar tujuan dari koordinasi dapat tercapai. 

 

3. Tujuan Koordinasi 

 

Tujuan koordinasi menurut Ndraha (2003:295), yaitu: 

a. Menciptakan dan memelihara efektivitas organisasi setinggi mungkin 

melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan antar 

berbagai dependen suatu organisasi; 

b. Mencegah konflik dan menciptakan efisiensi setinggi-tingginya setiap 

kegiatan interdependen yang berbeda-beda melalui kesepakatan-

kesepakatan yang mengikat semua pihak yang bersangkutan; 

c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sifat saling responsive-antisipatif 

di kalangan unit kerja interdependen dan interdependen yang berbeda-

beda, agar keberhasilan unit kerja yang satu tidak rusak oleh keberhasilan 

unit kerja yang lain, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif. 
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Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tujuan koordinasi 

adalah untuk menciptakan dan memelihara efektivitas dari berbagai unit 

organisasi yang terlibat dalam koordinasi melalui sinkronisasi kegiatan satu 

sama lain agar keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh pihak yang 

lain serta mencegah timbulnya konflik melalui komunikasi yang baik. 

       

4. Bentuk Koordinasi 

 

 

Bentuk koordinasi menurut Ndraha (2003:295), koordinasi diidentifikasi 

melalui ada tidaknya dan jenis serta sifat hubungan antar unit kerja dalam 

lingkungan pemerintahan. Berdasarkan sudut pandang ini, diidentifikasi 

beberapa bentuk koordinasi seperti: 

1. Koordinasi waktu 

Koordinasi waktu atau sinkronisasi merupakan proses untuk menentukan, 

mana kegiatan yang dapat berjalan serentak urutannya. Koordinasi ini 

dilakukan terhadap kegiatan antar unit kerja yang berhubungan 

dependen, kausal, dan sebangsanya; 

2. Koordinasi ruang 

Koordinasi ruang dapat disebut juga koordinasi wilayah. Koordinasi ini 

ditempuh jika suatu kegiatan melalui berbagai daerah kerja; 

3. Koordinasi interinstitusional 

Koordinasi antar berbagai unit kerja yang berkepentingan atas suatu 

proyek serbaguna atau produk bersama tertentu; 

4. Koordinasi fungsional 

Koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja yang satu terhadap unit kerja 

yang lain yang kegiatannya secara objektif berhubungan fungsional; 

5. Koordinasi struktural 

Koordinasi antar unit kerja yang berada di bawah struktur tertentu, tanpa 

melalui superordinasi. Kordinasi seperti ini murni kehendak 

berkoordinasi unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain secara 

sukarela; 

6. Koordinasi perencanaan 

Koordinasi ini oleh James G. March dan Herbert A Simon (1985) disebut 

coordination by plan, guna mengantisipasi terjadinya gejala kehancuran 

keberhasilan unit kerja yang satu oleh keberhasilan unit kerja yang lain. 

Koordinasi ini berlangsung antara unit kerja yang berhubungan 

interdependen dan independen; 
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7. Koordinasi masukan-balik 

Koordinasi ini oleh March dan Simon disebut coordination by feedback, 

yaitu koordinasi hasil kontrol terhadap setiap kegiatan unit kerja, agar 

dapat dilakukan adjustment, improvement, koreksi dan sebagainya. 

 

Sedangkan menurut Ratna (2006:29), koordinasi meliputi beberapa aspek 

seperti berdasarkan luasnya, lingkupnya dan kegiatan pemerintahan, yaitu: 

1. Berdasarkan Luasnya 

a. Koordinasi yang paling sempit, terdapat dalam diri seseorang. 

Bertujuan mengoordinasikan anggota tubuhnya agar efektif dan 

efisien 

b. Koordinasi yang paling luas, antara pribadi dengan pribadi 

c. Koordinasi yang lebih luas lagi, antara kelompok dengan kelompok 

2. Berdasarkan lingkupnya 

a. Koordinasi Intern, yaitu koordinasi dalam satu unit organisasi 

b. Koordinasi Ekstern, yaitu koordinasi yang terjadi antara berbagai 

organisasi 

3. Berdasarkan kegiatan dalam pembangunan dan pemerintahan 

a. Koordinasi hirarki (koordinasi vertikal) adalah koordinasi yang 

dilakukan oleh seorang pejabat dalam suatu instansi pemerintah 

terhadap pejabat atau instansi di bawahnya 

b. Koordinasi fungsional adalah koordinasi yang dilakukan oleh seorang 

pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi lainnya yang 

tugasnya saling berkaitan berdasarkan asas fungsionalisasi 

c. Koordinasi fungsional horizontal adalah koordinasi yang dilakukan 

oleh seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi 

lainnya yang setingkat atau memunyai program berkaitan 

d. Koordinasi fungsional diagonal adalah koordinasi yang dilakukan oleh 

seorang pejabat atau suatu instansi terhadap pejabat atau instansi yang 

lebih rendah tingkatnya 

e. Koordinasi fungsional teritorial yaitu koordinasi yang dilakukan 

seorang pejabat atau instansi terhadap pejabat atau instansi lain yang 

berada dalam suatu wilayah atau teritorial tertentu 

f. Koordinasi instansional yaitu koordinasi yang dilakukan terhadap 

beberapa instansi yang menangani suatu urusan tertentu yang 

bersangkutan 
 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa koordinasi yang 

terjadi di antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan 

Umum dan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung termasuk ke dalam 

koordinasi fungsional horizontal. 
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5. Prinsip - Prinsip Koordinasi 

Menurut Sugandha (1991:101), prinsip-prinsip koordinasi adalah: 

a. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang 

harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama; 

b. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus 

dilakukan oleh masing-masing pihak, termasuk target dan jadwalnya; 

c. Adanya ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas 

masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan; 

d. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama 

mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk 

masalah-masalah yang dihadapi masing-masing; 

e. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta 

memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah 

bersama; 

f. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator 

dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-

masalah yang sedang dihadapi oleh semua pihak; 

g. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-

masing pihak sehingga tercipta semangat untuk saling membantu. 

 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka koordinasi memiliki prinsip adanya 

kesepakatan, koordinator dan informasi diantara unit-unit yang melakukan 

koordinasi mengenai kegiatan dan sasaran yang akan dicapai serta 

membutuhkan sikap saling menghormati terhadap fungsi satu sama lain agar 

tercipta keinginan untuk saling membantu. 

 

6. Ciri-ciri Koordinasi 

Handayaningrat (1989:118), menjelaskan ciri-ciri koordinasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Oleh karena itu 

koordinasi adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab daripada 

pimpinan. Dikatakan bahwa pimpinan berhasil, karena ia telah 

melakukan koordinasi dengan baik; 

b. Koordinasi adalah suatu usaha kerjasama. Hal ini disebabkan karena 

kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan 

sebaik-baiknya; 
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c. Koordinasi adalah proses yang terus menerus (continue process). Artinya 

suatu proses berkesinambungan dalam rangka tercapainya tujuan 

organisasi; 

d. Adanya pengaturan usaha kelompok secara teratur. Hal ini disebabkan 

karena koordinasi adalah konsep yang diterapkan di dalam kelompok, 

bukan terhadap usaha individu tetapi sejumlah individu yang 

bekerjasama di dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama; 

e. Konsep kesatuan tindakan adalah inti daripada koordinasi. Hal ini berarti 

bahwa pimpinan harus mengatur usaha-usaha/tindakan-tindakan daripada 

setiap kegiatan individu sehingga diperoleh adanya keserasian di dalam 

sebagai kelompok dimana mereka bekerjasama; 

f. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama (common purpose). Kesatuan 

usaha/tindakan meminta kesadaran/pengertian kepada semua individu, 

agar ikut serta melaksanakan tujuan bersama sebagai kelompok dimana 

mereka bekerja. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka ciri-ciri koordinasi adalah membutuhkan 

adanya kerjasama antar unit-unit organisasi yang mengedepankan kesatuan 

tindakan dan pengaturan usaha atau kegiatan secara teratur dan tanggung 

jawab koordinasi terletak pada seorang pimpinan serta merupakan proses 

yang berkesinambungan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

 

7. Masalah dalam Koordinasi 

Menurut Handayaningrat (1989:129), berbagai faktor yang dapat 

menghambat tercapainya koordinasi adalah sebagai berikut: 

1. Hambatan-hambatan dalam koordinasi vertikal (struktural) 

Di dalam koordinasi vertikal (struktural) sering terjadi hambatan-

hambatan yang disebabkan oleh perumusan tugas, wewenang dan 

tanggung jawab tiap-tiap satuan kerja atau unit kerja yang kurang jelas. 

Selain itu adanya hubungan dan tata kerja serta prosedur kerja kurang 

dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan terkadang 

menimbulkan keraguan. Sebenarnya hambatan-hambatan yang 

demikian tidak perlu timbul karena diantara yang mengoordinasikan 

dan dikoordinasikan memiliki hubungan komando dalam susunan 

organisasi yang bersifat hirarkis; 
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2. Hambatan-hambatan dalam koordinasi fungsional 

Hambatan- hambatan yang timbul dalam koordinasi fungsional baik 

horizontal maupun diagonal disebabkan karena di antara yang 

mengoordinasikan dan dikoordinasikan tidak memiliki hubungan 

hirarkis (garis komando). Sedangkan hubungan keduanya terjadi karena 

adanya kaitan bahkan interdependensi atau dasar fungsi masing-masing. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka hambatan-hambatan yang dialami oleh 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas 

Sosial Kota Bandar Lampung dalam berkoordinasi biasanya disebabkan 

karena tidak memiliki hubungan hirarkis atau garis komando. 

 

8. Indikator Koordinasi 

Menurut Handayaningrat (1989:80), koordinasi dalam proses manajemen 

dapat diukur melalui indikator: 

1. Komunikasi 

a. Ada tidaknya informasi 

b. Ada tidaknya alur informasi 

c. Ada tidaknya teknologi informasi 

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi 

a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi 

b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi 

3. Kompetensi Partisipan 

a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat 

b. Ada tidaknya ahli di bidang berwenang yang terlibat 

4. Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi 

a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan 

b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan 

c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan 

d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi 

5. Kontinuitas Perencanaan 

a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan 

b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan 
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B. Tinjauan Tentang Manajemen Bencana 

 

1. Pengertian Manajemen 

 

 

Menurut Terry dalam Syafei (2003:117), berpendapat bahwa manajemen 

merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya lainnya.  

 

Sedangkan Miller dalam Torang (2013:166), menyatakan bahwa manajemen 

adalah proses memimpin dan melancarkan pekerjaan bagi orang-orang yang 

terorganisir secara formal sebagai kelompok untuk memeroleh tujuan yang 

diinginkan.  

 

Berdasarkan pengertian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa 

manajemen adalah suatu proses yang dilakukan melalui berbagai tahap seperti 

perencanaan, pengarahan dan pengorganisasian secara formal dilakukan 

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

 

2. Pengertian Bencana 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian 

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

antar masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor 
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nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 

jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta, benda dan dampak 

psikologis. 

 

Berdasarkan pendapat Carter dalam Kodoatie dan Sjarief (2010:53), 

menyatakan bahwa bencana adalah suatu kejadian alam atau buatan manusia, 

tiba-tiba atau progresive, yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) 

sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus 

merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa. 

 

Bencana adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu 

masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan 

manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui 

kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan 

menggunakan sumber daya mereka sendiri. (United Nations International 

Strategi for Disaster Reduction, 2004) 

(http://www.slideshare.net/MuhammaddTaqwan/disaster-management-

penanggulangan-bencana, diakses pada 28 Maret 2015 pukul 20.14 WIB) 

 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 

juga mengklasifikasikan macam bencana sebagai berikut : 

a. Bencana Alam 

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa 

gempa bumi, kekeringan, banjir, angin topan dan tanah longsor; 

b. Bencana Nonalam 

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, 

gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit; 
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c. Bencana Sosial 

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi 

konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bencana adalah 

serangkaian peristiwa baik disebabkan oleh faktor alam maupun faktor 

nonalam serta faktor manusia. Bencana menimbulkan dampak serius terhadap 

kehidupan makhluk hidup dan membawa kerugian baik materi maupun non 

materi. Bencana banjir dalam penelitian ini termasuk ke dalam bencana alam. 

Bencana banjir biasanya membawa dampak kerusakan dan kerugian bagi 

manusia serta lingkungan. 

 

3. Pengertian Manajemen Bencana 

 

Banyaknya peristiwa bencana yang terjadi di Indonesia dan menimbulkan 

kerugian materi dan non materi memerlihatkan manajemen bencana di negara 

Indonesia masih sangat jauh dari yang  diharapkan. Selama ini, manajemen 

bencana dianggap bukan prioritas dan hanya datang sewaktu-waktu saja, 

sementara wilayah Indonesia sendiri rawan terhadap ancaman bencana. Oleh 

karena itu pemahaman tentang manajemen bencana perlu dimengerti dan 

dikuasai oleh seluruh kalangan, baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta. 

 

Rahmat dalam Purnomo dan Sugiantoro (2010:93), mengemukakan bahwa 

manajemen bencana adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan dan 

penanggulangan bencana pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana 

yang dikenal dengan siklus manajemen bencana. Tujuan dari kegiatan ini 

untuk mencegah kehilangan jiwa, mengurangi penderitaan manusia, memberi 



24 
 

informasi masyarakat dan pihak berwenang mengenai resiko dan mengurangi 

kerusakan infrastruktur utama, harta benda dan kehilangan sumber ekonomis. 

 

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana 

adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan 

yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap 

darurat, dan rehabilitasi. 

 

Pelaksanaan penanggulangan bencana yang merupakan upaya preventif, 

penyelamatan, dan rehabilitasi yang diselenggarakan secara koordinatif, 

komprehensif, cepat, tepat dan akurat. Penanggulangan bencana melibatkan 

lintas sektor pemerintahan sehingga memerlukan koordinasi berbagai instansi 

terkait dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat. 

Hal ini senada dengan pendapat Soeladi (1995:9), yang menyatakan bahwa 

penanggulangan bencana tidak dapat dilaksanakan dengan mengandalkan satu 

instansi saja, melainkan mutlak diperlukan adanya kerja sama antar instansi, 

karena sebagai suatu sistem kerja sama disini dapat secara langsung 

menangani proyek tertentu, namun juga dapat secara partial yaitu tidak 

langsung, dimana saling melengkapi untuk penanggulangan bencana yang 

terjadi di suatu daerah. 

  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka manajemen bencana adalah semua 

kegiatan yang dilakukan meliputi proses perencanaan dan penanganan 

bencana pada sebelum, saat terjadi/tanggap darurat dan pasca bencana yang 

bertujuan untuk mengurangi dampak bencana. 
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4. Tahap Manajemen Bencana 

 

Ada beberapa upaya dalam menanggulangi bencana seperti yang tertulis 

dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana, yaitu: 

a. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi 

ancaman bencana; 

b. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah 

yang tepat guna dan berdaya guna; 

c. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan 

sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya 

bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang; 

d. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, 

baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana; 

e. 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, pelindungan, 

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan 

sarana; 

f. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan 

publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca 

bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara 

wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada 

wilayah pasca bencana; 

g. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, 

kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat 

pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan 

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya 

hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam 

segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. 

 

Purnomo dan Sugiantoro (2010:89), menjelaskan tentang tahapan-tahapan 

atau fase-fase dalam bantuan bencana yang dikenal dengan siklus penanganan 

bencana (disaster management cycle). Siklus manajemen bencana 

menggambarkan proses pengelolaan bencana yang merupakan tindakan 

prabencana, menjelang bencana, saat bencana, dan pasca bencana.  
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Kemudian, dalam siklus tersebut dijelaskan jauh sebelum bencana terjadi, 

tahap-tahap yang dilakukan adalah perencanaan dan pengembangan melalui 

penelitian yang telah dilakukan, action plan, dan pencegahan. Ketika pra-

bencana, tahap-tahap yang perlu dilakukan adalah melanjutkan pencegahan 

yang telah dilakukan jauh sebelum bencana dan mitigasi. Selanjutnya adalah 

tahap kesiapsiagaan apabila bencana tiba-tiba terjadi. Saat bencana terjadi, 

maka akan menimbulkan dampak bencana dan harus segera dilakukan 

tindakan tanggap darurat. Pasca bencana dilakukan tahap pemulihan dan agar 

dapat ditemukan solusi bagaimana mencegah dan mengurangi bencana 

tersebut datang kembali dalam bentuk perencanaan. Demikianlah siklus 

pengelolaan bencana terus berputar. 

 

Kemudian, selama ini penanggulangan bencana banjir yang dilakukan hanya 

terpaku pada tahap tanggap darurat dan pasca bencana. Bencana banjir 

menimbulkan dampak dan resiko yang dapat mengganggu kehidupan 

masyarakat. 

 

C. Tinjauan Tentang Banjir 

 

Kodoatie dan Sugiyanto (2002:78-79) mendefinisikan bahwa banjir merupakan 

mengalirnya air melebihi biasanya yang dapat terjadi secara sengaja dan tidak 

sengaja. Mereka mengatakan bahwa penyebab banjir ada dua kategori, yaitu 

banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan banjir yang diakibatkan oleh 

tindakan manusia. Banjir yang termasuk sebab-sebab alami diantaranya adalah 

curah hujan, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, kapasitas sungai, 

kapasitas drainase yang tidak memadai dan pengaruh air pasang. Selanjutnya, 
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penyebab banjir yang termasuk sebab-sebab karena tindakan manusia adalah 

perubahan kondisi DPS, kawasan kumuh, sampah, drainase lahan, bangunan air, 

kerusakan bangunan pengendali banjir dan perencanaan sistem pengendalian 

banjir tidak tepat. 

 

Bencana banjir yang terjadi dianggap sebagai bencana yang mengancam. Di Kota 

Bandar Lampung sendiri, setiap tahun selalu terjadi kasus bencana banjir dengan 

intensitas yang berbeda-beda. Luapan air akibat banjir yang melanda biasanya 

akan membuat seluruh wilayah yang tergenang banjir akan lumpuh dari aktivitas 

yang biasanya terjadi dan menyebabkan sejumlah akses dari daerah sekitar pun 

terganggu. Datangnya bencana banjir biasanya disertai dengan rusaknya fasilitas 

umum sehingga menimbulkan kerugian bagi korban banjir tersebut. 

 

Banjir menurut Nurjannah (2012:24), merupakan limpasan air yang melebihi 

tinggi muka air normal sehingga melimpas dari pulung sungai yang menyebabkan 

genangan pada lahan rendah di sisi sungai. Lazimnya banjir disebabkan oleh 

curah hujan yang tinggi di atas normal. Akibatnya, sistem pengaliran air yang 

terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase dan dari 

kanal penampung banjir yang ada tidak mampu akumulasi air hujan sehingga 

meluap. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa banjir adalah 

meluapnya air melebihi kapasitas normal disebabkan oleh faktor alam maupun 

faktor manusia yang kemudian menggenangi suatu tempat dan menimbulkan 

kerugian bagi kehidupan.  
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D. Tinjauan Tentang Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota 

Bandar Lampung dalam Penanggulangan Bencana Banjir  

 

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung 

 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar 

Lampung diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 Tentang 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar 

Lampung. Sedangkan menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 

70 Tahun 2010 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah memunyai tugas pokok: 

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; 

c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana; 

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana; 

e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada 

wilayahnya; 

f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat 

dalam kondisi darurat bencana; 

g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; 

h. Memertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

anggaran pendapatan dan belanja daerah dan; 

i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

 

Kemudian, dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Bandar Lampung memunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dengan bertindak cepat tepat, efektif dan efisien 

b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terpadu dan menyeluruh. 
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Sebagai unsur utama dalam penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Bandar Lampung memiliki peran yang besar dalam 

kegiatan penanggulangan bencana banjir. Tanggung jawab Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sangat dibutuhkan sebagai koordinator 

penanggulangan bencana banjir, mulai dari kondisi pra bencana, tanggap 

darurat dan pasca bencana. 

 

2. Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2008 

Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar 

Lampung, diuraikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum memiliki tugas pokok 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan 

perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, 

dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar 

Lampung memunyai fungsi, yaitu: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, cipta karya dan 

pengairan/irigasi; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya dan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Dampak dari bencana banjir yang merusak fasilitas umum dan prasarana 

membuat Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung sebagai institusi 

pelaksana teknis, pengendalian dan pengawasan pembangunan di Kota 

Bandar Lampung memiliki andil yang besar dalam membangun, memelihara 

dan melakukan pemulihan infrastruktur sarana dan prasarana fisik sebagai 
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alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan dalam memenuhi 

pelayanan publik dan menopang kehidupan masyarakat. 

3. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 

 

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 Tahun 2008 

Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar 

Lampung dijabarkan bahwa Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memunyai 

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan 

sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, dalam 

melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memunyai 

fungsi, yaitu: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial; 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan; 

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

Banjir seringkali merusak rumah-rumah penduduk dan menimbukan kerugian 

materi maupun non materi. Kerugian tersebut biasanya mengakibatkan 

hilangnya harta benda sehingga membuat warga harus mengungsi dan 

membutuhkan bantuan. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam hal ini 

merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya untuk 

para korban banjir. Selain itu, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melakukan 

pendataan kerugian, mendirikan dapur umum dan pendistribusian bantuan secara 

merata kepada korban banjir. 
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E. Kerangka Pikir 

 

Banjir merupakan bencana yang sering melanda Indonesia terutama di wilayah 

perkotaan. Selanjutnya, dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang 

merusak lingkungan dan meninggalkan dampak yang buruk. Kota Bandar 

Lampung masih menjadi salah satu kota yang belum terbebas dari bencana banjir, 

hal ini dilihat dari masih adanya kasus banjir yang terjadi setiap tahunnya. Faktor 

penyebab banjir di Kota Bandar Lampung diantaranya sistem drainase yang 

belum terintegrasi dengan baik, tersumbatnya gorong-gorong akibat banyaknya 

sampah, alih fungsi lahan, rusaknya kawasan penyerapan air, kurangnya 

penghijauan, penyempitan daerah aliran sungai akibat pemukiman liar warga, 

adanya warga yang masih membuang sampah sembarangan hingga buruknya tata 

ruang kota. 

 

Kemudian, dalam penanggulangan banjir, dibutuhkan kerja sama lintas sektor 

pemerintahan. Koordinasi dalam upaya penanggulangan bencana banjir adalah 

bagaimana kerjasama antara lembaga dalam menciptakan keharmonisan kerja 

sehingga tercapailah upaya yang dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir 

yang merupakan tujuan bersama. Koordinasi dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Sosial Kota 

Bandar Lampung sebagai satuan kerja perangkat daerah yang memiliki 

keterkaitan dalam penanggulangan bencana banjir. 

 

Adanya perbedaan tugas dan wewenang diantara ketiga instansi dalam melakukan 

penanggulangan bencana banjir menjadikan koordinasi yang terjadi hanya 

didasarkan atas dasar keterkaitan fungsi masing-masing. Selanjutnya, dalam 
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mengukur koordinasi diantara ketiga instansi pemerintahan tersebut, penulis 

menggunakan indikator koordinasi oleh Handayaningrat. Menurut 

Handayaningrat (1989:80) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur 

melalui indikator sebagai berikut: 

 

1. Komunikasi 

a. Ada tidaknya informasi 

b. Ada tidaknya alur informasi 

c. Ada tidaknya teknologi informasi 

2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi 

a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi 

b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi 

3. Kompetensi Partisipan 

a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat 

b. Ada tidaknya ahli di bidang berwenang yang terlibat 

4. Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi 

a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan 

b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan 

c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan 

d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi 

5. Kontinuitas Perencanaan 

a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan 

b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan 
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Untuk memudahkan penelitian, maka penulis menggambarkan kerangka pikir 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Kerangka Pikir 
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b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi 

3. Kompetensi Partisipan 

a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat 

b. Ada tidaknya ahli di bidang berwenang yang terlibat 

4. Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi 

a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan 

b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan 

c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan 

d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi 

5. Kontinuitas Perencanaan 

a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan 
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