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Executive Summary

Indonesia sudah dikenal dengan negara yang banyak mengalami ancaman bencana , berbagai 
jenis bencana alam maupun bencana non alam kita alami semenjak dahulu kala . Kejadian 
bencana terjadi secara berulang di tempat yang sama, baik bencana yang berasal dari bencana 
geologi (gempa, tsunami, erupsi gunung api) maupun bencana yang berasal dari 
hidrometeorologi ( banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan & lahan dan angin 
puting beliung). Sesuai dengan yang diatur didalam pasal 48 UU No 24 tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana , bahwa bila terjadi bencana ada 6 (enam) jenis kegiatan yang harus 
dilaksanakan dalam manajemen penanganan darurat bencana. Dalam meneyelenggarakan 
kegiatan pada manajemen penanganan darurat tersebut diperlukan koordinasi dan kolaborasi 
antar pihak yang terlibat selama masa status keadaan darurat yang ditetapkan oleh Kepala 
daerah sesuai dengan skala bencana yang terjadi. Adapun upaya ini diperlukan untuk 
mengurangi dampak bencana yang terjadi. Didalam manajemen penanganan darurat bencana 
berpedoman kepada peraturan yang sudah ada dimana kepala daerah terdampak bencana 
dibantu oleh pendampingan dari pemerintah pusat.

Latar belakang

Berdasarkan kepada laporan dari Pusdatin BNPB bahwa sepanjang tahun 2021 sudah terjadi 
sebanyak 3.115 kejadian bencana di Indonesia mulai dari bencana skala kecil sampai skala 
sedang. Dari kejadiaan bencana sepanjang tahiun 2021 tersebut , jenis bencana banjir yang 
paling sering terjadi yaitu sebanyak 1.310 kejadian, diikuti olej jenis bencana tanah longsor 633 
kejadian, karhutla 265 kejadian, kekeringan 15 kejadian, gempa bumi 32 kejadian dan erupsi 
gunung api 1 kali kejadian. Dari jumlah kejadian bencana alam tersebut terlihat bahwa jenis 
bencana yang berhubungan dengan cuaca adalah mendominasi jenis bencana di negeri kita ini. 
Bencana yang berhubungan dengan cuaca ini semakin meningkat baik kuantitas maupun 
kualitasnya disebabkan oleh fenomena perubahan iklim yang sudah melanda bumi sejak 30 
tahun terakhir
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Sumber : Pusdatin, BNPB (2021)

Berbagai kejadian bencana sepanjang tahun 2021 tersebut menimbulkan sebanyak 676 korban
jiwa dan berdampak langsung maupun tidak langsung kepada 8.575.776 jiwa masyarakat yang
terdampak di berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Sumber ; UN-ESCAP Report, 2019

Bila melihat kepada kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat bencana alam di Indonesia, 
dalam laporan UN-ESCAP tahun 2019 menyebutkan bahwa rata-rata setiap tahunnya Indonesia 
mengalamai kerugian ekonomi sebesar US$ 30 milyar , dimana 60 (enam puluh) persen terjadi 
di sektor pertanian ( UN-ESCAP Report, 2019).

Berdasarkan kepada jumlah kejadian bencana yang terjadi, jumlah korban jiwa, jumlah 
masyarakat yang terdampak, dan jumlah kerugian ekonomi yang ditimbulkan per tahunnya,

Sumber : Pusdatin BNPB, 2021



maka penanganan bencana harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan pemerintah 
daerah, dalah hal meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi 
bencana dengan membangun kebijakan pembangunan yang berbasiskan PRB, dan issue 
kebencanaan sudah harus menjadi menu utama didalam program pembangunan nasional dan 
pembangunan daerah.

Prinsip-Prinsip Manajemen Penanganan Darurat

Penanganan darurat bencana adalah bagian dari manajemen penanggulangan bencana
berdasarkan UU No 24/2007. Menurut UU No 24 tahun 2007 bahwa 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 prasarana dan sarana

Agar penyelenggaraan manajemen penanganan darurat bencana bisa berjalan dengan cepat, 
tepat, efisien dan efektif, maka diberikan kewenangan khusus bagi para penyelenggara 
manajemen penanganan darurat bencana agar mampu melakukan tata kelola dengan baik. 
Kewenangan khusus ini diatur didalam pasal 50 UUNo 24 tahun 2007. Adapun kegiatan yang 
harus diulakukan selama masa status keadaan darurat bencana diatur didalam pasal 48 UU No 
24 tahun 2007 yaitu ada 6 kegiatan yang harus dilakukan ; 1) Melakukan kaji cepat, 2) 
Mentapkan status keadaan darurat bencana, 3) Pencarian dan pertolongan, 4) Pemenuhan 
kebutuhan dasar, 5) Perlindungsn kelompok rentan, 6) Pemulihan segera sarana prasarana 
vital.

Untuk menyelenggarakan ke-6 kegiatan itu , diperlukan manajemen sistim komando 
penanganan darurat bencana yang diatur didalam Peraturan Kepala BNPB no. 3 tahun 2016. 
Adapun prinsip dari pada sistim komando penanganan darurat bencana adalah 
menyelenggarakan sistim kolaborasi multi stakeholders dibawah suatu leadership (komando) 
yang kuat. Sistim manajemen ini sudah dilakukan di berbagai kejadian bencana skala sedang 
dan besar di Indonesia.

Dalam menata kelola bantuan disaster relief dari tingkat pusat ke tingkat daerah terdampak , 
menurut Maarif (2014) bahwa penyelenggaraan sistim manajemen penanganan darurat 
bencana yang efektif di Indonesia adalah dengan menggunakan model vertizontal. Dalam 
model ini perwakilan pemerintah pusat mendampingi Kepala Daerah dan ikut bersama-sama 
dengan Komando Penanganan Darurat Bencana tingkat daerah, menyelenggarakan manajemen 
penanganan darurat bencana dibawah kepemimpinan Kepala Daerah selaku Dansatgas.



Terkait dengan kepemimpinan dalam berkolaborasi yang harus dilaksanakan, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan antara para pemangku kepentingan dan lembaga, 
dan khususnya tingkat nilai-nilai bersama dan persepsi tentang penyelarasan tujuan dan 
harapan kelompok kolaboratif adalah komponen kunci dalam hal bagaimana kekuasaan 
didistribusikan di dalam hubungan kolaboratif ( Orth et.al, 2018)

Demikian juga menurut Bae, Y. et.al (2015) pemerintah pusat harus menggarisbawahi ‘peran 
kolaboratifnya’ dalam pengelolaan bencana yang kurang terpusat pada pemerintah. Daripada 
mengambil pendekatan hanya dengan menyerahkan tanggung jawab kepada daerah.
Pemerintah pusat harus berusaha merancang sistem yang akan memungkinkan kolaborasi yang 
cepat dan efektif dengan pemerintah daerah pada saat krisis dan mencari cara untuk 
mengeluarkan kekuatan aktor lokal dalam manajemen bencana.

Sehubungan dengan tersebut, berdasarkan kepada prinsip-prinsip koordinasi , keterpaduan dan 
kemitraan diatas juga disyaratkan didalam UU No 24 tahun 2007 pasal 3, maka Pemimpin 
Daerah harus mengerahkan semua sumber daya yang ada di daerah sesegera mungkin, baik itu 
sumber daya dari pemda, TNI/Polri setempat maupun sumber daya dari swasta dan masyarakat 
yang tersesia saat itu . Setelah membentuk manajemen penanganan darurat melalui sistim 
komando PDB, Bupati/Walikota selaku Dansatgas mulai mengaktifkan Posko PDB di tingkat 
kabupaten/kota. Keberadaan Posko PDB ini menjadi tempat proses fungsi koordinasi dan 
kolaborasi di selenggarakan. Semua stakeholders yang akan terlibat harus bergabung dan 
melaporkan jenis sumber daya yang dipunyainya melalui Posko PDB ini. Dansatgas harus 
mampu memfasiltasi dan menetapkan protokol/SOP agar semua stakeholders dapat 
berkolaborasi dengan optimum. Disamping itu proses kolaborasi selama masa penanganan 
darurat harus berdasarkan prinsip-prinsip dialoq yang baik, saling terbuka dan percaya, 
berkomitmen terhadap proses yang disepakati dan punya pemahaman yang sama atas tujuan 
yang akan dicapai. Hal ini akan menjamin lahirnya setiap pengambilan keputusan berdasarkan 
konsensus bersama ( Ansell & Gash , 2007)

Tata Cara Memperoleh Bantuan Pemerintah Pusat

Berdasarkan pasal 5 pada UU No 24 tahun 2007 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah 
bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kondisi dipahami 
bahwa apabila terjadi kejadian bencana di suatu daerah maka baik pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah secara bersama-sama harus menyelenggarakan kegiatan bantuan 
kemanusiaan secara cepat, tepat, efiesien dan efektif. Apaabila terdapat kondisi kekurangan



sumber daya di daerah terdampak , maka pemerintah pusat akan mengkoordinir bantuan 
sumber daya nasional maupun bantuan internasional (bila memang dibutuhkan) untuk 
membantu kekurangan sumber daya di daerah terdampak tersebut. Dalam hal pemerintah 
daerah membutuhkan bantuan pendampingan dalam bentuk anggaran kedaruratan bencana , 
maka dapat diusulkan ke Kepala BNPB untuk penggunaan Dana Siap Pakai berpedoman kepada 
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan No. 04 tahun 2020.

Secara best practice alur proses permintaan bantuan pemerintah pusat oleh pemerintah daerah 
terdampak bencana dapat dilihat pada skema berikut :
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Penanganan Darurat Bencana

Bupati /Wako tetapkan 
Status Keadaan Darurat

Bupati/Wako bentuk Posko PDB 
dan tetapkan Komandan PDB 
dengan SK Bupati/Wako

Bupati/Wako tugaskan Dansatgas utk 
melakukan asesmen kerusakan, kondisi, 
dan kebutuhan

Bupati/Wako melaporkan kondisi 
bencana kepada Ka BNPB (telpon 
langsung atau via Deputi Pen Darurat; 
apa yang sudah dilakukan dan apa 
perkiraan gap daerah

Bupati/Wako sebagai the first 
responder harus mengerahkan semua 
sumber daya yang tersedia saat itu di 
daerah ( sumber daya Pemda + 
swasta & masyarakat)
Segera gunakan asset TNI/Polri yg 
ada di Kabupaten/Kota tsb

BNPB akan kirim Team
Pendampingan kepada
Bupati/Wako

Berdasarkan hasil koordinasi dan asesmen 
oleh Dansatgas di Posko PDB, Bupati /Wako 
dapat meminta bantuan pendampingan oleh 
Pusat/BNPB berupa pendampingan Dana, 
Logistik & Manajemen ( kirim surat resmi ) , 
verifikasi dulu dengan BPKP setempat.

Kepala BNPB akan mengkoordinasikan 
bantuan Pusat dan mengambil 
keputusan ttg bantuan dari BNPB utk 
daerah terdampak.

Kejadian  
Bencana
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Kesimpulan

Dari penjelasan diatas , maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Kegiatan penanganan darurat bencana adalah suatu kegiatan yang tidak bisa ditunda 
dan harus diselenggarakan segera mungkin mengingat terkait dengan penyelamatan 
jiwa manusia , kebutuhan dasar dan pemulihan segera akses transportasi untuk bantuan 
kemanusiaan ke lokasi terdampak

2. Untuk penyelenggaraan manajemen penanganan darurat bencana perlu segera 
dibentuk organisasi satuan tugas yang dipimpin langsung oleh seorang Komandan 
Satuan Tugas yaitu yaitu oleh Bupati/ Wako, sesuai SE Mendagri No 360/1220/SJ
tanggal 11 Februari 2019.

3. Prinsip-prinsip manajemen penanganan darurat adalah mengerahkan semua sumber 
daya stakehoders baik dari daerah maupun dari pusat secara terkoordinasi, terpadu, 
kemitraan ,

4. Tata cara meng-akses Dana Siap Pakai dari BNPB harus berpedoman kepada Peraturan 
Badan Nasional Penanggulangan No. 04 tahun 2020.
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